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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Ngày nay, văn hóa và kinh tế có sự gắn kết tác động với nhau rõ rệt 

và mạnh mẽ. Trong khi kinh tế hướng tới mục đích đảm nhu cầu vật chất 

cuộc sống của mỗi người thì văn hóa được nhìn nhận hướng tới sự phát 

triển bền vững cả về vật chất và tinh thần của con người. Sự phát triển của 

mỗi quốc gia, dân tộc chỉ có thể hiệu quả và bền vững chừng nào đạt được 

sự phát triển hài hòa giữa kinh tế với văn hóa. Bởi vậy, ngày nay văn hóa 

trở thành nhân tố tham gia trực tiếp vào quá trình phát triển kinh tế.  

 Huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình là vùng đất nổi tiếng về văn hóa 

dân gian, lễ hội đặc sắc, mang đậm nét văn hóa vùng miền của một số dân 

tộc ở Tây Bắc, đặc biệt là dân tộc Thái ở Mai Châu. Đây là vùng đất có 

tiềm năng phát triển du lịch, thu hút du khách đến tham quan và nghỉ 

dưỡng. Điểm du lịch đặc sắc nhất ở Mai Châu có lẽ phải kể đến bản Lác. 

Nơi đây hấp dẫn khách du lịch bởi các sinh hoạt văn hóa của người Thái 

như xòe Thái, múa xạp, các lễ hội, trang phục, nhà sàn… Điểm đặc sắc 

trong văn hóa của người Thái huyện Mai Châu là họ thuộc nhóm “ Thái 

Lai”. Do người Thái Mai Châu ở gần địa bàn người Mường sinh sống lại 

gần với nhóm Thái ở Lào nên văn hóa của người Thái ở đây có những điểm 

khác biệt so vói người Thái ở khu vực Tây Bắc. Sinh hoạt văn hóa của 

người Thái ở Mai Châu gồm các sinh hoạt văn hóa phục vụ đời sống tinh 

thần của người dân ở đây và các sinh hoạt văn hóa phục vụ khách du lịch. 

Các sinh hoạt văn hóa này cũng vì thế mà mang cả những biểu hiện của văn 

hóa Thái, văn hóa Mường và văn hóa các tộc người khác. 

Mặc dù là khu du lịch nổi tiếng gắn với văn hóa người Thái và càng 

ngày càng hấp dẫn khách du lịch nhưng hiện nay ở bản Lác, Mai Châu vẫn 

có tình trạng một số hoạt động văn hóa đang bị ảnh hưởng bởi thương mại 

hóa, nhiều hoạt động có dấu hiệu bị mai một bản sắc riêng. Nhiều phong 
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tục tập quán sinh hoạt truyền thống đang dần mai một; cảnh quan sinh thái 

không còn giữ được nguyên vẹn vẻ hoang sơ tự nhiên, nhà xây kiên cố cao 

tầng mọc lên xen giữa bản làng, làm mất cảnh quan nhà truyền thống. Cơ 

sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển đồng bộ, bền vững, chủ 

yếu là do người dân tự làm, tự phát không theo định hướng, tiêu chí chung; 

sản phẩm và dịch vụ du lịch chưa phong phú, chủ yếu là thổ cẩm, rượu cần, 

cơm lam, khả năng cạnh tranh không cao.  

Hiện nay hoạt động văn hóa tại bản Lác gắn với phát triển du lịch có 

xu hướng phai nhạt bản sắc văn hóa của người Thái tại bản Lác huyện Mai 

Châu hay nói cách khác các sinh hoạt văn hóa đặc trưng của người Thái đã 

có nhiều biến đổi. Vì vậy cần có một nghiên cứu tiếp cận dưới góc độ quản 

lý văn hóa để chỉ ra thực trạng các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản 

Lác; từ đó gợi ý, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác 

quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, 

huyện Mai Châu. Đây cũng là việc làm góp phần xây dựng nền văn hóa 

Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, khi mà việc gìn giữ bản sắc 

văn hóa dân tộc trở thành chìa khóa thành công trong quá trình hội nhập và 

toàn cầu hóa. 

Với nội dung trên tác giả chọn đề tài “ Quản lý các hoạt động văn 

hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu” làm luận văn thạc sĩ chuyên 

nghành quản lý văn hóa. 

2. Tình hình nghiên cứu 

2.1. Tài liệu nghiên cứu về văn hóa Thái tại Mai Châu  

Trong cuốn Tìm hiểu lịch sử - văn hóa người Thái ở Mai Châu của 

nhiều tác giả, (Lò Cao Nhum chủ biên) Nxb Văn hóa Dân tộc, năm 2016 

đã đề cập đến những vấn đề như: Lịch sử hình thành của người Thái và 

nêu rõ được các phong tục tập quán cũng như các luật lệ của người Thái 

tại Mai Châu. Cuốn sách giúp tác giả luận văn có được kiến thức tổng 

quan về lịch sử văn hóa của người Thái ở Mai Châu  [14].  
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Công trình nghiên cứu khác Tìm hiểu văn hóa cổ truyền của người 

Thái Mai Châu của nhiều tác giả, Nxb UBND huyện Mai Châu, năm 1988, 

đã nêu lên nguồn gốc cũng như quá trình hình thành nên người Thái hiện 

nay ở Mai Châu. Bên cạnh đó tác giả cuốn sách còn đề cập đến các vấn 

đề như là văn học, phong tục, hội lễ và nghệ thuật biểu diễn truyền thống 

của người Thái trước đây. Nhờ vậy đã giúp cho tác giả luận văn lĩnh hội 

được nhiều kiến thức bổ ích về văn hóa Thái tại Mai Châu nói chung cũng 

như người Thái ở bản Lác nói riêng [27]. 

Một tác phẩm văn hóa khác là Di sản văn hóa phi vật thể của người 

Thái ở Mai Châu của tác giả Nguyễn Hữu Thức, Nxb Văn hóa Thông tin, 

năm 2012, tác giả đã trình bày một cách chi tiết về người Thái Mai Châu và 

văn hóa phi vật thể, trong đó đi sâu trình bày quá trình thiên di của người 

Thái từ Bắc Hà (Lào Cai) về Mai Châu, văn hóa truyền thống của người 

Thái Mai Châu, một số hình thức di sản văn hóa phi vật thể trong vòng đời 

người Thái Mai Châu như thờ cúng tổ tiên, tín ngưỡng bái vật tổ, tín 

ngưỡng thờ rắn nước, thuồng luồng, tết cúng vía, lễ sên bản sên mường, lễ 

hội chá chiêng… Tác giả cuốn sách cũng đề xuất một só giải pháp giữ gìn 

và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Cuốn sách là tài liệu tham khảo hữu 

ích giúp tác giả luận văn nhận thức được đầy đủ những đặc trưng của văn 

hóa Thái ở Mai Châu, trong đó có các sinh hoạt văn hóa của người Thái tại 

bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu[22].  

Trong cuốn Văn hóa ẩm thực dân gian dân tộc Thái huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình tác giả Lường Song Toàn, Nxb Hội Nhà văn Hà Nội, 

năm 2016, tác giả đã giới thiệu về văn hóa ẩm thực của người Thái cũng 

như các tục lệ ăn uống của người Thái và nêu rõ bản sắc dân tộc của người 

Thái Mai Châu. Cuốn sách đã giúp tác giả có thêm kiến thức và góp phần 

nhận diện các hoạt động văn hóa tại bản Lác, Mai Châu [25]. 
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Trong một công trình nghiên cứu khác Tín ngưỡng dân gian người 

Thái, huyện Mai Châu, tỉnh hòa Bình, quyển 1; Tín ngưỡng dân gian người 

Thái huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, quyển 2, của tác giả Lường Song 

Toàn cũng đề cập đến văn hóa Thái tại Mai Châu. Trong hai cuốn sách này 

tác giả nghiên cứu về địa lý và không gian của người Thái ở huyện Mai 

Châu, nhận thức về tín ngưỡng dân gian của người Thái, những nghi thức 

trong việc gọi vía, giải hạn, phong tục tôn thờ tổ tiên. Nhờ vậy mà tác giả 

lĩnh hội được các tín ngưỡng tôn giáo, những hoạt động đáp ứng nhu cầu 

sinh hoạt đời sống tinh thần của người Thái huyện Mai Châu nói chung 

cũng như tại bản Lác nói riêng [26]. 

Trong bài viết Người Thái và văn hóa Thái Mai Châu (Hòa Bình) 

của tác giả Bùi Thanh Thủy, trên tạp chí Nghiên cứu Đông Nam Á năm 

2002, tác giả đã miêu tả và thể hiện rất rõ từ nguồn gốc, cách thức làm ăn 

cho đến nền văn hóa truyền thống của dân tộc Thái, chỉ ra được giá trị của 

văn hóa Thái và sự phát triển và giao thoa giữa các vùng như thế nào qua 

bài viết này [23]. 

Luận án tiến sĩ của tác giả Bùi Thanh Thủy chuyên ngành Quản lý 

văn hóa tại Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam (2013), tên đề tài 

là: “Văn hóa các tộc người thiểu số tỉnh Hòa Bình với việc phát triển du 

lịch văn hóa.” Trong luận án tác giả nghiên cứu về văn hóa tộc người và 

tiềm năng văn hóa tộc người cho du lịch và nêu lên thực trạng hoạt động du 

lịch và quản lý khai thác văn hóa tộc người tỉnh Hòa Bình trong phát triển 

du lịch văn hóa. Luận án này rất hữu ích cho tác giả luận văn nắm bắt được 

nhiều điều mới và sâu sắc của nền văn hóa của các tộc người tại Hòa Bình 

nói chung và của người Thái tại Mai Châu nói riêng, từ đó nhận diện được 

giá trị độc đáo của văn hóa của người Hòa Bình.[24] 

Tiếp theo là luận án tiến sĩ của tác giả Nguyễn Duy Thịnh, chuyên 

ngành Văn hóa học với đề tài:“Văn hóa Kánh loóng của người Thái ở 
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huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình”. Tác giả luận án đã thể hiện rõ các đặc 

trưng văn hóa Thái như tín ngưỡng, tâm linh và các giá trị văn hóa tiêu biểu 

đây là công trình nghiên cứu toàn diện về văn hóa học và sinh hoạt văn hóa 

Kánh Lóong của người Thái Mai Châu [12]. 

Trong một số công trình kể trên, các tác giả chủ yếu tập trung nghiên 

cứu về văn hóa của người Thái, chỉ ra những biểu hiện văn hóa của người 

Thái, nghiên cứu về lịch sử hình thành và sự phát triển của người Thái nói 

chung và người Thái tại Mai Châu nói riêng. Tuy vậy nghiên cứu về công tác 

quản lý các hoạt động văn hóa tại bản Lác xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu 

tiếp cận dưới góc độ một điểm du lịch cộng đồng chưa được các tác giả 

nghiên cứu sâu, các nghiên cứu trên. Các nghiên cứu trên được tác giả luận 

văn kế thừa khi triển khai nội dung chương 1 và chương 2 của luận văn.  

2.2. Tài liệu nghiên cứu về quản lý hoạt động văn hóa gắn với du lịch 

Cuốn Quản lý văn hóa trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế 

của Phan Hồng Giang, Bùi Hoài Sơn (chủ biên), đã tổng hợp về quản lý 

văn hóa trong qua trình xây dựng đất nước trong nhiều năm qua. Bên cạnh 

đó còn đánh giá quản lý văn hóa trong quá trình hội nhập quốc tế [28]. 

Cuốn sách Quản lý và khai thác di sản văn hóa trong thời kỳ hội 

nhập của Trường Đại học quốc gia Hồ Chí Minh (2017), Nxb Chính trị 

Quốc gia, là công trình nghiên cứu tập hợp nhiều bài viết về thực trạng 

công tác quản lý, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa ở Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay. Cuốn sách gồm có bốn nội dung chính đó là di sản và công 

tác quản lý, bảo tàng và di tích trong hội nhập và phát triển, di sản văn hóa 

và phát triển du lịch, di sản văn hóa nhìn từ công tác bảo tồn và phát huy 

giá trị. Đây là cuốn sách giúp tác giả luận văn có kiến thức chuyên sâu về 

quản lý di sản văn hóa, từ đó có sự định hình cụ thể về quản lý di sản văn 

hóa Thái tại Mai Châu [7].  
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 Công trình nghiên cứu Văn hóa du lịch của tác giả Nguyễn Phạm 

Hùng, đã phân tích thực tế văn hóa được sử dụng trong du lịch, bao gồm 

các loại tài nguyên văn hóa được con người khai thác, sử dụng để tạo ra 

những sản phẩm du lịch phục vụ nhu cầu của du khách cùng với sự tham 

gia của văn hóa trong sự tương tác với thiên nhiên. Nhờ vậy tác giả luận 

văn có thể hiểu biết và lĩnh hội thêm nhiều tri thức về văn hóa du lịch nhiều 

vùng miền của đất nước [10]. 

Trong một tác phẩm khác Bàn về văn hóa du lịch của tác giả Phạm 

Huy Xu, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, bàn về văn hóa du lịch Việt Nam 

góp phần làm rõ các vấn đề về văn hóa du lịch mối quan hệ mật thiết gắn 

bó giữa văn hóa và du lịch và ứng dụng trong phát triển du lịch, giúp tác 

giả luận văn lĩnh hội được các vấn đề về du lịch và văn hóa, thêm nữa là 

mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch [33].  

Cuốn Quản lý hoạt động văn hóa cơ sở ở Việt Nam trong bối cảnh 

toàn cầu hóa của tác giả Phạm Thanh Tâm, cung cấp cho người đọc nhiều 

khái niệm, đặc điểm, nội dung hoạt động văn hóa Việt Nam bằng cái 

nhìn tổng quan và các hoạt động văn hóa tại địa phương từ đó khẳng 

định vai trò và ý nghĩa của nền văn hóa đối với nhân dân tại cơ sở. Đây 

là công trình cho tác giả luận văn nhiều kiến thức về quản lý hoạt động 

văn hóa cơ sở [15]. 

Luận án Biến đổi văn hóa truyền thống của người Thái ở huyện Mai 

Châu, tỉnh Hòa Bình trong phát triển du lịch, tác giả Nguyễn Thị Hồng 

Tâm (luận án tiến sĩ chuyên ngành Văn hóa học, Trường Đại học Văn hóa, 

Hà Nội). Luận án tập trung nghiên cứu về biến đổi văn hóa của người Thái 

Mai Châu đã làm nổi bật được các nội dung về văn hóa và biến đổi văn hóa 

trong phát triển du lịch tại bản Lác. Từ đó, tác giả có thể lĩnh hội được 

nhiều kiến thức về văn hóa Thái [16]. 
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Luận văn của tác giả Hồ Ngọc Thiên, Trường Đại học Sư phạm 

Nghệ thuật Trung ương chuyên ngành quản lý văn hóa với đề tài: Bảo tồn 

và phát huy giá trị lễ hội chợ đình Bích La, xã Triệu Đông, huyện Triệu 

Phong, tỉnh Quảng Trị gắn với phát triển du lịch, tác giả luận văn đã làm rõ 

được chợ đình Bích La là lễ hội nông nghiệp mang ý nghĩa tâm linh; một 

nét văn hóa dân gian tốt đẹp có tính cộng đồng cao. Cùng với đó luận văn 

còn chỉ ra thực trạng công tác bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội chợ đình 

Bích La gắn với phát triển du lịch và một số giải pháp nhằm quản lý, giữ 

gìn và phát huy giá trị của lễ hội Chợ đình Bích La gắn với phát triển du 

lịch văn hóa trên địa bàn huyện Triệu Phong. Luận văn này giúp tác giả 

nắm được cách thức viết về giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch từ đó 

giúp tác giả luận văn hoàn thiện luận văn hơn.[6] 

Tiếp theo luận văn của tác giả Tô Thị Nga, trường đại học sư phạm 

nghệ thuật Trung ương chuyên ngành quản lý văn hóa với đề tài: Bảo tồn 

và phát huy văn hóa truyền thống người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu, 

tỉnh Quảng Ninh với phát triển du lịch, tác giả luận văn này đã chỉ ra thực 

trạng bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán và 

đề xuất một số giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Từ đó 

giúp tác giả luận văn lĩnh hội được giá trị văn hóa của người Dao Thanh Phán 

và có nhiều kiến thức bổ trợ cho tác giả luận văn viết về văn hóa Thái tại bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.[21] 

Trong một số nghiên cứu được đề cập ở trên chủ yếu tập trung 

nghiên cứu về văn hóa gắn với phát triển du lịch. Hầu hết các công trình 

nêu trên đề cập đến mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch hoặc vai trò của 

văn hóa đối với phát triển du lịch. 

Có thể thấy, hiện có nhiều tài liệu nghiên cứu chuyên sâu về văn hóa 

người Thái nói chung và người Thái Mai Châu nói riêng, khá nhiều tài liệu 
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đề cập đến vấn đề quản lý hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch. 

Tuy vậy, nghiên cứu trường hợp quản lý hoạt động văn hóa gắn với khu du 

lịch cộng đồng ở bản Lác, Mai Châu vẫn chưa được triển khai trong các 

nghiên cứu trước đó. Quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, 

Mai Châu vừa là nhiệm vụ, vừa là mục tiêu hướng tới trong quá trình xây 

dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. 

Đây cũng là nhiệm vụ mà luận văn hướng tới giải quyết. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

 Thông qua việc nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động văn hóa tại 

khu du lịch cộng đồng bản Lác, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch cộng đồng tại bản Lác, 

xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu trong giai đoạn hiện nay. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Hệ thống cơ sở lý luận và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý 

hoạt động văn hóa gắn với phát triển du lịch tại bản Lác, Mai Châu. 

Nghiên cứu thực trạng quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. 

Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện 

Mai Châu. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

 Đề tài tập trung nghiên cứu công tác quản lý hoạt động văn hóa tại 

khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi không gian: Khu du lịch bản Lác, Mai Châu 
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Phạm vi thời gian: từ năm 2014 đến năm 2019, 5 năm là khoảng thời 

gian cần thiết để tìm hiểu, đánh giá về công tác quản lý hoạt động văn hóa 

tại bản Lác, Mai Châu. Năm 2014 cũng là năm ban hành Nghị quyết số 33 

– NQ/TW của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và 

phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền 

vững đất nước.  

Phạm vi nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý 

hoạt động văn hóa khu du lịch bản Lác, Mai Châu. 

5. Phương pháp nghiên cứu  

Để thực hiện đề tài này tác giả sử dụng các phương pháp:  

 Phương pháp thống kê, tổng hợp: những tài liệu thu thập được tác 

giả tổng hợp và sắp xếp đưa vào luận văn, phục vụ cho luận điểm và luận 

chứng của nội dung luận văn. Đặc biệt là các nội dung thống kê và tổng 

hợp về các hoạt động văn hóa và quản lý hoạt động văn hóa . 

  Phương pháp điền dã: được thực hiện qua quá trình khảo sát, điền 

dã, phỏng vấn sâu, trưng cầu ý kiến, chụp ảnh. Phương pháp này giúp tác 

giả thu được những kết quả khách quan (định lượng, định tính) chính xác 

đặc biệt là số liệu được sử dụng và phân tích trong chương 2 và phụ lục của 

luận văn. 

 Phương pháp nghiên cứu tiếp cận liên ngành: Thông qua các 

ngành như sử học, dân tộc học, nhân học, văn hóa học, quản lý văn hóa 

tác giả có cái nhìn khách quan toàn diện về công tác quản lý hoạt động 

văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu. 

6. Những đóng góp của luận văn 

Kết quả mà luận văn đạt được góp phần làm tài liệu tham khảo hữu ích 

cho công tác quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác nói riêng và 

huyện Mai Châu nói chung. 
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Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho 

độc giả, các bạn học viên, sinh viên chuyên ngành Quản lý văn hóa, Văn 

hóa học. 

7. Bố cục của luận văn  

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

văn được kết cấu thành 3 chương gồm những nội dung sau: 

 Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý hoạt động văn hóa và 

khái quát về khu du lịch bản Lác, Mai Châu  

 Chương 2: Thực trạng quản lý hoạt động văn hóa tại du lịch Bản 

Lác, Mai Châu   

 Chương 3: Giải pháp quản lý hoạt động văn hóa khu du lịch bản Lác, 

Mai Châu  
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Chương 1  

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA 

VÀ KHÁI QUÁT VỀ KHU DU LỊCH BẢN LÁC, MAI CHÂU   

1.1. Khái niệm cơ bản  

1.1.1. Quản lý  

Quản lý là một khái niệm tương đối rộng, mỗi nhà nghiên cứu, mỗi 

góc độ nghiên cứu lại có cách hiểu và tiếp cận khác nhau về khái niệm này. 

Dưới đây là một vài khái niệm về quản lý: 

Theo Paul Hersey và KenBlanc Heard trong cuốn Quản lý nguồn 

nhân lực do Trần Thị Hạnh, Đặng Thanh Hưng, Đặng Mạnh Phổ (chủ biên) 

thì: “Quản lý là một quá trình cùng làm việc giữa nhà quản lý và người bị 

quản lý nhằm thông qua hoạt động của cá nhân, của nhóm, huy động các 

nguồn lực khác để đạt mục tiêu của tổ chức” [7, tr.17]. 

Khái niệm của F.W Taylor (1856 - 1915) ông là một nhà khoa học và 

theo phương diện khoa học thì ông cho rằng “Quản lý là hoàn thành công 

việc của mình thông qua người khác và biết được một cách chính xác họ đã 

hoàn thành công việc một cách tốt nhất và rẻ nhất” [10, tr.18]. 

Theo từ điển Anh - Việt, "quản lý” dịch sang tiếng Anh là “manage” 

có nghĩa là điều khiển. Thế nhưng trong Từ điền tiếng Việt thì “quản lý” là 

“trông coi”, “gìn giữ” theo những yêu cầu nhất định, còn là tổ chức, điều 

khiển các hoạt động theo những yêu cầu nhất định. 

Theo tác giả Trần Quốc Thành: “Quản lý là sự tác động có ý thức 

của chủ thể quản lý để chỉ huy, điều khiển, hướng dẫn các quá trình quản lý 

xã hội, hành vi và hành động của con người nhằm đạt tới mục đích, đúng 

với ý chí nhà quản lý, phù hợp với quy luật khách quan” [18, tr.11]. 

Cho dù cách tiếp cận nào thì bản chất của hoạt động quản lý là cách 

thức tác động (tổ chức, điều khiển, kiểm tra) hợp quy luật của chủ thể quản 

https://luanvanaz.com/quan-niem-nguon-nhan-luc.html
https://luanvanaz.com/quan-niem-nguon-nhan-luc.html
https://luanvanaz.com/khai-niem-hanh-vi.html
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lý đến khách thể quản lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành 

đạt hiệu quả mong muốn và đạt mục tiêu đã đề ra.  

 Có thể hiểu quản lý là hoạt động mà chủ thể quản lý tác động vào đối 

tượng quản lý vói mục đích duy trì, tạo mối quan hệ và đạt được hiệu quả 

đã đặt ra. Bản chất của hoạt động quản lý là cách thức tác động ( tổ chức, 

điều khiển, kiểm tra) hợp quy luật của chủ thể quản lý đến khách thể quản 

lý trong một tổ chức nhằm làm cho tổ chức vận hành đạt hiệu quả mong 

muốn và đạt mục tiêu đề ra. Quản lý là nghệ thuật bởi lẽ nó là hoạt động 

đặc biệt trong đó quan hệ quan trọng nhất là con người, đòi hỏi phải vận 

dụng một cách khéo léo, linh hoạt những kinh nghiệm đã quan sát được, 

những tri thức đã được đúc kết. Nghệ thuật đó thể hiện ở thái độ ứng xử 

những nguyên tắc tâm lý cụ thể. 

1.1.2. Quản lý văn hóa 

Theo cuốn Kỹ năng nghiệp vụ công tác văn hóa - xã hội ở xã, 

phường, thị trấn, do tác giả Vũ Đăng Minh - Nguyễn Thế Vịnh, Nxb Chính 

trị Quốc gia, Hà Nội, 2016 đề cập đến khái niệm quản lý nhà nước về văn 

hóa là:  

Quản lý nhà nước về văn hóa là sự tác động liên tục, có tổ chức, 

có chủ đích của Nhà nước bằng hệ thống pháp luật và bộ máy của 

mình, nhằm phát triển văn hóa, điều chỉnh hoạt động của mọi cơ 

quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực văn hóa và liên quan, với 

mục đích giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống 

của Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền 

văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần 

nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân [13, tr.12]. 

Bởi vậy, quản lý văn hóa là có sự lãnh đạo của một người có vị trí và 

tiếng nói nhất định trong một quần thể nhất định, để đề ra mục tiêu, phương 

hướng nhằm đảm bảo văn hóa là nền tảng vững chắc của xã hội. 
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Trên cơ sở tiếp cận với một số quan điểm và cách hiểu về quản lý 

văn hóa, tác giả luận văn xin được đưa ra ý kiến của mình “Quản lý văn 

hóa là quá trình tác động của chủ thể quản lý văn hóa tới khách thể quản lý 

văn hóa theo những cơ chế vận hành và phụ thuộc vào mối quan hệ giữa 

chủ thể quản lý văn hóa và khách thể quản lý văn hóa. 

1.1.3. Hoạt động văn hóa  

Trên cổng thông tin Văn hóa học về hoạt động văn hóa nhà nghiên 

cứu Trần Ngọc Thêm cho rằng: 

Không chỉ có con người và tự nhiên được biến đổi bởi con người 

thuộc về văn hóa, mà bản thân hoạt động, phương thức hoạt động, 

công nghệ hoạt động của con người để tạo ra các sản phẩm ấy 

cũng thuộc về văn hóa. Hoạt động là mắt xích nằm giữa con 

người với tự nhiên và xã hội: hoạt động tạo ra văn hóa và bản 

thân hoạt động cũng là văn hóa [37]. 

Theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi 

công cộng ban hành kèm theo nghị định số 103/2009/NĐ-CP của chính phủ:  

Các hoạt động văn hóa phải nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến, 

đậm đà bản sắc dân tộc, giáo dục nếp sống lành mạnh và phong 

cách ứng xử có văn hóa cho mọi người; kế thừa và phát huy 

truyền thống nhân ái, nghĩa tình, thuần phong mỹ tục; nâng cao 

hiểu biết và trình độ thẩm mỹ, làm phong phú đời sống tinh thần 

của nhân dân; ngăn chặn và bài trừ những sản phẩm văn hóa có 

nội dung độc hại; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 

của nhất nước [5]. 

Từ đó ta thấy rằng hoạt động văn hóa có vai trò vô cùng thiết yếu đối 

với mỗi con người. Bởi có được hoạt động văn hóa, con người mới hiểu và 

trân trọng giá trị của văn hóa đối với đời sống xã hội hiện nay. 
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Hoạt động văn hóa là những hoat động của con người, giúp bồi 

dưỡng về phẩm chất và năng lực của bản thân với mục đích ngăn chặn và 

khắc phục các hiện tượng tiêu cực trong xã hội. Hoạt động văn hóa là 

những hoạt động nhằm giúp con người sảng khoái về tinh thần sau những 

căng thẳng mà mỗi người gặp phải. Văn hóa là nghệ thuật đem nguồn cảm 

hứng, là tiền đề giúp cho mỗi con người hiểu và thấm nhuần nền văn hóa 

của dân tộc Việt Nam. 

Từ những định nghĩa trên về hoạt động văn hóa, gắn với đề tài luận 

văn, theo tác giả: Hoạt động văn hóa là những hoạt động của con người, 

gắn với nhu cầu thưởng thức và giải trí của người dân đáp ứng đời sống 

tinh thần của người dân. Với một khu du lịch cộng đồng thì hoạt động văn 

hóa bao gồm những hoạt động thường ngày đáp ứng nhu cầu tinh thần của 

cộng đồng người Thái ở bản Lác, Mai Châu và những hoạt động văn hóa 

hướng đến phục vụ khách du lịch. 

1.1.4. Quản lý hoạt động văn hóa 

Quản lý các hoat động văn hóa là một quá trình gồm nhiều hoạt động 

khác nhau như: tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa ở địa phương, cơ 

quan các cấp từ cơ sở tới địa phương. 

Theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP đã quy định: Người đứng đầu các 

cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, tổ chức 

xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt 

động văn hóa, dịch vụ văn hóa thuộc phạm vi quản lý của mình [5]. 

 Trong bài Một số vấn đề về việc bảo tồn và khai thác giá trị văn hóa 

tộc người phục vụ du lịch của tác giả Bùi Quang Thanh đăng trong Thông 

báo Khoa học Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam đã đề cập đến 

khái niệm “quản lý văn hóa” trong xã hội hiện đại được hiểu là công việc 

của nhà nước, được thực hiện thông qua việc ban hành quy chế, chính sách, 

tổ chức triển khai, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các văn bản quy 
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phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời nhằm góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của từng địa phương và cả nước. Nhìn vào thực tiễn, không 

khó để nhận thấy, quản lý văn hóa còn được hiểu là sự tác động chủ quan 

bằng nhiều hình thức, phương pháp của chủ thể quản lý (các cơ quan đảng, 

nhà nước, đoàn thể, các cơ cấu dân sự, các cá nhân được trao quyền và 

trách nhiệm quản lý) đối với khách thể (mọi thành phần tham gia và làm 

nên đời sống văn hóa) nhằm đạt được mục tiêu mong muốn (bảo đảm văn 

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, nâng cao vị thế quốc gia, cải thiện chất 

lượng sống của người dân) [17]. 

Quản lý hoạt động văn hóa là tổ chức thực hiện các chương trình với 

mục đích đảm bảo các nhiệm vụ chính trị, nghệ thuật, lễ tết và đáp ứng nhu 

cầu của nhân dân. Quản lý hoạt động văn hóa còn là quản lý các chứng tích 

của văn hóa đã và đang được lưu giữ bên cạnh đó còn tìm nguồn kinh phí 

để hoàn thiện và tu dưỡng mọi mặt cho người làm nghệ thuật. 

Quản lý hoạt động văn hóa được hiểu là sự tác động có ý thức của 

chủ thể quản lý để chỉ huy, điều khiển, định hướng, hướng dẫn các hoạt 

động văn hóa đáp ứng nhu cầu thưởng thức và giải trí của người dân, bồi 

đắp đời sống tinh thần phát triển theo hương chân – thiện – mỹ. Quản lý 

đời sống văn hóa tại khu du lịch bản Lác Mai Châu là sự định hướng, 

hướng dẫn, tổ chức các hoạt động văn hóa đáp ứng nhu cầu tinh thần hằng 

ngày của người Thái Mai Châu, đồng thời điều khiển, kiểm soát định 

hướng phát triển các hoạt động văn hóa phục vụ khách du lịch. 

1.1.5. Khu du lịch cộng đồng  

Theo Tổ chức Du lịch Thế giới, du lịch bao gồm tất cả mọi hoạt 

động của những người du hành, tạm trú, trong mục đích tham quan, khám 

phá và tìm hiểu, trải nghiệm hoặc trong mục đích nghỉ ngơi, giải trí, thư 

giãn; cũng như mục đích hành nghề và những mục đích khác nữa, trong 

thời gian liên tục nhưng không quá một năm, ở bên ngoài môi trường sống 

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Du_l%E1%BB%8Bch_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
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định cư; nhưng loại trừ các du hành mà có mục đích chính là kiếm tiền. Du 

lịch cũng là một dạng nghỉ ngơi năng động trong môi trường sống khác hẳn 

nơi định cư. 

Theo Từ điển Bách khoa toàn thư của Việt Nam (1966), nghĩa thứ 

nhất: Du lịch là một dạng nghỉ dưỡng sức, tham quan tích cực của con 

người ngoài nơi cư trú với mục đích; nghỉ ngơi, giải trí, xem danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa nghệ thuật; Nghĩa thứ hai: 

Du lịch là một ngành kinh doanh tổng hợp có hiệu quả cao về nhiều mặt; 

như nâng cao hiểu biết về thiên nhiên, truyền thống lịch sử và văn hóa dân 

tộc, từ đó góp phần làm tăng thêm tình yêu đất nước; đối với người nước 

ngoài là tình hữu nghị với dân tộc mình; về mặt kinh tế du lịch là lĩch vực 

kinh doanh mang lại hiệu quả rất lớn; có thể coi là hình thức xuất khẩu 

hàng hóa và dịch vụ tại chỗ [41]. 

Theo tổ chức Respondsible Ecological Social Tours (1997) thì du 

lịch sinh thái cộng đồng là phương thức tổ chức du lịch đề cao về môi 

trường, văn hóa xã hội. Du lịch sinh thái cộng đồng do cộng đồng sở hữu 

và quản lý, vì cộng đồng và cho phép khách du lịch nâng cao nhận thức và 

học hỏi về cộng đồng, về cuộc sống đời thường của họ. 

Theo nhà nghiên cứu Nicole Hausle và Wollfgang Strasdas (2009) 

trên trang web Bách khoa toàn thư: “Du lịch sinh thái cộng đồng là một 

hình thái du lịch trong đó chủ yếu là người dân địa phương đứng ra phát 

triển và quản lý. Lợi ích kinh tế có được từ du lịch sẽ đọng lại nền kinh tế 

địa phương”. 

Theo Luật Du lịch năm 2017: Du lịch cộng đồng là loạt hình du 

lịch được phát triển trên cơ sở các giá trị văn hóa của cộng đồng, do 

cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và hưởng lợi. 

Khu du lịch là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài 

nguyên du lịch tự nhiên, được quy hoạch, đầu tư phát triển nhằm đáp ứng 
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nhu cầu đa dạng của khách du lịch, đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội và 

môi trường. 

 Như vậy, khu du lịch cộng đồng được hiểu là nơi có tài nguyên du 

lịch sinh thái và nhân văn chiếm ưu thế, đặc biệt là các giá trị văn hóa cộng 

đồng. Cộng đồng vừa là chủ thể sáng tạo các giá trị văn hóa, quản lý, tổ 

chức khai thác và hưởng lợi các giá trị văn hóa từ hoạt động du lịch.  

1.2. Căn cứ pháp lý  

1.2.1. Văn bản của Đảng 

 Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về văn hóa đưa ra 10 nhiệm vụ 

cụ thể trong đó có nhiệm vụ về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nội 

dung của nhiệm vụ này gồm ba nhóm vấn đề sau: 

 Một là: vai trò của di sản văn hóa được xác định: 

 - Di sản văn hóa là tài sản vô giá, gắn kết với cộng đồng dân tộc 

 - Di sản văn hóa là cốt lõi của bản sắc dân tộc 

 - Di sản văn hóa là cơ sở để sáng tạo những giá trị mới 

 - Di sản văn hóa là cơ sở để giao lưu văn hóa 

 Hai là: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa có nhiệm 

vụ trong tâm, trong điểm đó là: 

 - Coi trọng bảo tồn, kế thừa phát huy những giá trị văn hóa truyền 

thống (bác học và dân gian), bao gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. 

 - Coi trọng bảo tồn, kế thừa pháy huy những giá trị cách mạng, bao 

gồm cả văn hóa vật thể và phi vật thể. 

 Ba là: Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đối với cuộc sống 

đương đại:  Nghiên cứu và giáo dục sâu rộng những đạo lý dân tộc tốt đẹp 

do cha ông ta để lại là công việc thường xuyên, liên tục phải làm. 

 Trên cơ sở đường lối văn hóa của Đảng, Nghị quyết Trung ương 9 

khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng 

yêu cầu phát triển bền vững đất nước (2014) cũng nêu rõ: 
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- Huy động sức mạnh toàn xã hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị 

văn hóa mói, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu văn hóa dân tộc. 

 - Xây dựng cơ chế giải quyết hợp lý hài hòa giữa bảo tồn, phát huy 

di sản văn hóa với phát triển kinh tế - xã hội. bảo tồn, tôn tạo các di tích 

lịch sử văn hóa tiêu biểu, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh 

tế, gắn kết bảo tồn, phát huy di sản văn hóa vói phát triển du lịch. 

Nghị quyết số 33-NQTW về xây dựng và phát triển văn hóa, con 

người Việt Nam. Đây là văn bản mang tính đường lối, chính sách của nhà 

nước về văn hóa, trong đó nhấn mạnh: 

Nghị quyết xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Xây dựng nền 

văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến 

chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân 

chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần 

vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm 

sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu 

dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh [1]. 

Nghị quyết ngành kinh tế 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ 

Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành mũi nhọn. Nghị quyết là 

văn kiện mang tính đường lối chính sách của Đảng cũng nêu rõ được tình 

hình và thực trạng của du lịch nước ta hiện nay. Nghị quyết đã đưa ra các 

quan điểm và mục tiêu cần phải đạt được trong những năm tới còn đề ra 

các nhiệm vụ giải pháp nhằm đổi mới cải tiến nền du lịch để ngành du lịch 

trở nên bền vững theo qui chế của xã hội và kinh tế thị trường [2]. 

Chương trình hành động số 27–Ctr/Tu ngày 03/10/2014 của tỉnh Hòa 

Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 33–NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị 

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn 

hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước” : 
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Xây dựng, phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giàu bản sắc 

đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. 

Xây dựng một nền văn hóa phát triển kết hợp hài hòa giữa truyền 

thống và hiện đại tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, gắn kết chặt chẽ 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đảm bảo an ninh, quốc phòng 

để sớm đưa Hòa Bình trở thành tỉnh phát triển khá cùng với các tỉnh trong 

khu vực và cả nước. 

1.2.2. Văn bản quản lý nhà nước  

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội. Trong 

Luật nêu rất rõ về tài nguyên du lịch, phát triển sản phẩm du lịch và hoạt 

động du lịch; quyền, nghĩa vụ của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh 

doanh du lịch, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, cộng đồng dân cư có hoạt 

động liên quan đến du lịch; quản lý nhà nước về du lịch.  

Theo Điều 3 của Luật Di sản văn hóa có nhấn mạnh: 

Điều 3: Hỗ trợ bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa vật thể và phi vật 

thể của các dân tộc thiểu số Việt Nam 

1 Ưu tiên đầu tư kinh phí cho dự án, đề tài nghiên cứu, sưu tầm, 

bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của 

các dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật. 

2. Nâng cao năng lực của chủ thể văn hóa; có hình thức khen 

thưởng, động viên, hỗ trợ nghệ nhân người tham gia hoạt động 

truyền dạy văn hóa nghệ thuật truyền thống; sưu tầm, nghiên cứu, 

giới thiệu, truyền dạy những làn điệu, dân ca, dân vũ, dân nhạc 

của các dân tộc thiểu số, sáng tạo các giá trị văn hóa nghệ thuật 

mới phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Sưu tầm, xuất bản, giới thiệu văn học dân gian của các dân tộc 

thiểu số 
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4. Sản xuất các tác phẩm điện ảnh phản ánh cuộc sống xã hội 

miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

5. Sưu tầm, phục dựng và phát huy các làng nghề thủ công truyền 

thống của các dân tộc thiểu số; bảo tồn phát huy các giá trị văn 

hóa, văn nghệ truyền thống đặc sắc các dân tộc. 

Chỉ thị về tăng cường quản lý, thiết lập trật tự kỷ cương trong các 

hoạt động văn hóa và du lịch văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã 

hội nghiệm trọng (Chỉ thị số 814 - TTg ngày 12/12/1995). Trong Chỉ thị có 

ghi rõ “Xây dựng những qui định cụ thể về các hoạt động văn hoa dịch vụ 

ở các khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ nhà hàng, quán bia...”. Đảm bảo nội 

dung văn hóa lành mạnh có chất lương, đảm bảo trật tự, vệ sinh, nếp sống, 

văn hóa ứng xử. Xử lý nghiêm những kẻ lợi dụng các hoạt văn hóa để 

truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực, tổ chức trá 

hình các hoạt động mai dâm, ma túy, đanh bạc, số đề. 

Nghị định số 604/VBHN – BVHTTD ngày 21/02/2019 của Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành quy chế hoạt động văn hóa và 

kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng đồng. Trong Nghị định này tại điều 3 có 

nhấn mạnh điều cấm các hoạt động sau: 

Điều 3. Quy định cấm trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng 

1. Các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa có nội dung: 

a) Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; 

b) Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận 

thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, 

văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ 

nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, gây hại 

cho sức khỏe và hủy hoại môi trường sinh thái; 
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c) Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, 

kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do 

pháp luật quy định. 

d) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ 

nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của 

tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. 

2. Lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa; sản 

xuất, nhập khẩu trái phép các sản phẩm văn hóa đã có quyết định 

đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh 

doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh hoặc giấy phép kinh doanh theo quy định. 

3. Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và 

phòng, chống cháy nổ. 

 Quyết định của chính phủ về xây dựng thực hiện hương ước, quy 

ước số 22/2018/QĐ-TTg ban hành ngày 08/05/2018. Trong quyết định này 

tại chương I điều 3 có nêu rằng: 

1. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an 

toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện 

dân chủ ở cơ sở. 

2. Bảo vệ, gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong 

tục tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc 

hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư. 

Nghị định của chính phủ ban hành ngày 17/9/2018 về việc Quy định 

về xét tặng danh hiệu “ gia đình văn hóa”; “thôn văn hóa”, “làng văn hóa”, 

“ấp văn hóa”, “bản văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa”. Trong Nghị định này 

đã nêu rõ các quy định bao gồm đối tượng áp dụng, nguyên tắc, thang điểm 

xét tặng danh hiệu, cùng với đó là tiêu chuẩn và quy trình xét tặng danh 

hiệu gia đình văn hóa và khu dân cư văn hóa.  
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Nghị định về quy định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, bồi 

dưỡng luyện tập đối với Đội tuyên truyền lưu động và hỗ trợ kinh phí hoạt 

động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, 

theo Nghị định số 38/2012/NĐ-HHĐND, ngày 10/7/2012. Tại nghị định 

này đã nêu rõ các  quy định định mức hoạt động, mức bồi dưỡng biểu diễn, 

bồi dưỡng luyện tập đối với Đội Tuyên truyền lưu động và mức hỗ trợ kinh 

phí hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 

Hoà Bình. 

Trên đây là những văn bản đã nêu rõ qui định của Đảng, nhà nước và 

của địa phương ban hành nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa tại Hòa Bình 

nói chung và huyện Mai Châu nói riêng. 

1.3. Nội dung quản lý hoạt động văn hóa  

Quản lý nhà nước về văn hóa là hoạt động của bộ máy nhà nước 

trong lĩnh vực hành pháp nhằm giữ gìn, xây dựng và phát triển nền văn hóa 

Việt Nam. Hoạt động quản lý nhà nước về văn hóa bao gồm các mảng cơ 

bản sau: 

Thứ nhất là: Hoạt động xây dựng ban hành chính sách văn hóa 

Chính sách văn hóa được hiểu là tổng thể những nguyên tắc thể hiện 

tư tưởng chủ đạo của Nhà nước về đường lối, phương hướng xây dựng và 

phát triển nền văn hóa. Chính sách văn hoá đặt ra các nguyên tắc chung của 

sự nghiệp phát triển văn hóa phù hợp với mục tiêu phát triển văn hóa chung 

của đất nước. 

Các chính sách về quản lý và phát triển văn hóa hiện nay có thể kể 

đến: sáng tạo các giá trị văn hóa; bảo tồn, phát huy tài sản văn hóa; phát 

triển văn hóa cơ sở; giao lưu văn hóa quốc tế; hiện đại hóa kỹ thuật và 

phương thức sản xuất, phân phối sản phẩm văn hóa; đào tạo, phát triển đội 

ngũ trí thức, văn nghệ sỹ; đảm bảo ngân sách, điều kiện pháp lý cho phát 

triển văn hóa; nâng cao tính tự quản và phân cấp quản lý văn hóa... 
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Chính sách văn hóa có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý nhà 

nước về văn hóa song chính sách văn hóa không thể thay thế pháp luật. 

Nhà nước ban hành các văn bản pháp luật về văn hóa nhằm phát huy tác 

dụng của văn hóa tới sự hình thành nhân cách, nâng cao chất hượng cuộc 

sống tinh thần của con người. 

Thứ hai là: Hoạt động tổ chức thực hiện bộ máy các cơ quan quản lý 

nhà nước về văn hóa. 

Cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về văn hóa là Chính phủ; 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cấp trung ương); UBND là cơ quan hành 

chính nhà nước ở địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn 

hóa trong địa phương mình theo quy định của pháp luật. 

Hoạt động này bao gồm các công việc như đào tạo, bồi dưỡng cán 

bộ; xây dựng và chỉ đạo quy hoạch, kế hoạch; ban hành và tổ chức thực 

hiện các văn bản pháp quy; hướng dẫn, tuyên truyền; thẩm định; cấp giấy 

phép, giấy chứng nhận… Đây là những hoạt động trên thực tế để thực hiện 

các chức năng quản lý nhà nước về văn hóa theo mục đích và nhiệm vụ đã 

đặt ra. 

Ngoài ra, hoạt động đầu tư tài chính cho văn hóa cũng đóng vai trò 

đặc biệt quan trọng. Trong đầu tư tài chính cho văn hóa, xuất phát từ vấn đề 

quan tâm đến phát triển nguồn nhân lực nên nhà nước chú trọng đầu tư 

ngân sách cho giáo dục. Đầu tư cho hoạt động văn hóa với tư cách là đầu tư 

cho hoạt động sản xuất cần được tính toán đến hiệu quả, cần xem văn hóa 

cũng làm ra lợi nhuận cho nhà nước, cho nhân dân, đồng thời cũng cần tận 

dụng cơ chế thị trường cho sự phát triển văn hóa đúng hướng.  

Thứ ba là: Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh 

vực văn hóa. 

Đây là một hoạt động có vai trò quan trọng của công tác quản lý nhà 

nước về văn hóa, sự tác động trực tiếp của cơ quan kiểm duyệt và thanh tra 
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có vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi vì văn hóa có mối quan hệ trực tiếp với 

chính trị, nó có tác động trực tiếp đến sự hình thành và phát triển nhân cách 

con người.  

Trong xu hướng xã hội hóa văn hóa hiện nay, các tác động tiêu cực 

nảy sinh ngày càng nhiều, vì vậy, hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý cần 

phải được quan tâm thực hiện một cách nghiêm túc, có kế hoạch phối hợp 

tổ chức hoạt động một cách chặt chẽ với các bộ, ngành khác. Như vậy, mới 

có khả năng thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ mà công tác quản lý nhà 

nước về văn hóa đã đề ra. 

Trên cơ sở những nội dung cơ bản nêu trên, đối chiếu với phạm vi 

của đề tài luận văn, tác giả đi sâu vào ba nội dung cơ bản sau đây: Một là: 

Hoạt động xây dựng ban hành chính sách văn hóa. Hai là: Hoạt động tổ 

chức thực hiện bộ máy các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. Ba là: 

Hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực văn hóa. Để 

làm rõ được ba nội dung này tác giả đã vận dụng và tìm hiểu sâu các 

khía cạnh sau đây: 

 - Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý hoạt động văn hóa 

 - Bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống của người Thái 

Mai Châu 

 - Tuyên truyền giới thiệu về hoạt động văn hóa  

 - Quản lý các đội biểu diễn nghệ thuật không chuyên 

 - Quản lý dịch vụ văn hóa cho khách du lịch 

 - Công tác thanh kiểm tra, thi đua, khen thưởng  

 Những nội dung này đồng thời được tác giả triển khai trong chương 

2 của luận văn và làm cơ sở để xác định những giải pháp trong chương 3 

của luận văn. 
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1.4. Khát quát về khu du lịch Bản Lác  

1.4.1. Điều kiện tự nhiên và xã hội 

1.4.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Theo Tổng quan về Mai Châu của Ủy ban nhân dân huyện Mai 

Châu, Mai Châu là một huyện vùng cao, nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Hoà 

Bình, phía đông giáp huyện Đà Bắc và huyện Tân Lạc, phía tây và phía 

nam giáp huyện Quan Hóa của tỉnh Thanh Hóa, phía bắc giáp huyện Vân 

Hồ, tỉnh Sơn La. 

Mai Châu có nguồn tài nguyên rừng khá phong phú, chủ yếu là các 

kiểu rừng tự nhiên với nhiều loài cây nhiệt đới, gồm các loại gỗ quý (lát 

hoa, sến...), các loại cây đặc sản có giá trị (sa nhân, song....), các loại tre, 

nứa, luồng... Tuy nhiên, do quá trình khai thác không có kế hoạch kéo dài, 

thiếu tổ chức, quản lý, thêm vào đó là việc đốt phá rừng làm nương đã dẫn 

đến hậu quả là hiện nay nguồn tài nguyên rừng nơi đây đã nhanh bị cạn 

kiệt. Quá trình chặt phá thiếu tổ chức, phát nương làm rẫy của bà con đã 

tạo ra những trảng cỏ nghèo, độ che phủ thấp, hủy diệt môi trường sinh 

sống của các loài động vật. Hiện nay, các loại động vật rừng như lợn, gấu, 

khỉ, vượn, hoẵng, gà lôi, rắn... trong các thảm rừng hiện còn ở Mai Châu rất 

hiếm, nếu có thì số lượng ít, sống tập trung trong các khu rừng cấm [43]. 

Mai Châu có hệ thống sông, suối khá dày đặc, là nguồn cung cấp 

nước phong phú phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Ngoài hai con 

sông lớn chảy qua là sông Đà và sông Mã, ở Mai Châu còn có 4 con suối 

lớn là suối Xia dài 40 km, suối Mùn dài 25 km, suối Bãi Sang dài 10 km và 

suối Cò Nào dài 14 km cùng với nhiều khe, lạch, mạch nước, hệ thống các 

ao, hồ tự nhiên và nhân tạo. 

Được thiên nhiên ưu đãi, cảnh quan môi trường ở Mai Châu rất đẹp, 

với núi non hùng vĩ, thảm rừng được bảo vệ luôn giữ màu xanh tươi. Ngoài 
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ra, Mai Châu từ lâu đã nổi tiếng với những di tích, danh thắng là điểm thu 

hút đông đảo khách du lịch như: hang Khoài, hang Láng, hang Chiều, hang 

Bộ Đội, bản Lác (Chiềng Châu), bản Bước (Xăm Khòe), xóm Hang Kia 

(Hang Kia),... Hang Khoài nằm ở núi Khoài, thuộc địa phận xóm Sun, xã 

Xăm Khòe. Đây là một di tích khảo cổ học, là di chỉ thuộc nền văn hóa Hoà 

Bình. Ngoài các di vật, trong hang còn có dấu tích của bếp và mộ táng. 

Niên đại của hang Khoài được xác định cách ngày nay khoảng 11.000 - 

17.000 năm. Di tích này đã được Bộ Văn hóa - Thông tin cấp bằng công 

nhận di tích khảo cổ học vào năm 1996. Hang Láng nằm ở núi Chua 

Luông, thuộc Bản Lác, xã Chiềng Châu, được phát hiện và khai quật vào 

năm 1976 [43]. 

1.4.1.2. Điều kiện xã hội  

Mai Châu là huyện vùng cao của tỉnh Hòa Bình. Nơi đây, thiên nhiên 

trong lành, cảnh quan đẹp và hấp dẫn con người hiền hòa, thân thiện. Mai 

Châu có nét bản sắc văn hóa độc đáo mà không phải địa phương nào cũng 

có được. Nơi này đã tạo nhiều cảm hứng cho các văn nghệ sĩ, một trong số 

đó phải kể đến là nhà thơ Quang Dũng với tác phẩm Tây Tiến "Mai Châu 

mùa em thơm nếp xôi”. Mai Châu trong quá khứ và hiện tại luôn là nơi 

đem lại nhiều giá trị về mọi mặt đối với thời điểm hiện nay. 

Theo báo điện tử của huyện Mai Châu dân số trung bình của huyện 

là 54.795 người, mật độ dân số 86 người/km
2
(thấp nhất tỉnh). Mai Châu là 

nơi tập trung sinh sống của nhiều dân tộc. Người Thái ở huyện chiếm đa 

số 57,3%, người Mường chiếm 17,33%, người Kinh chiếm 11,96%, người 

Mông chiếm 9,83%, người Dao chiếm 1,98%, còn lại là đồng bào các dân 

tộc khác chiếm tỷ lệ rất nhỏ [35]. 

Ngoài thị trấn Mai Châu tập trung đông dân cư, là trung tâm kinh tế, 

chính trị, văn hóa của huyện, hiện nay ở huyện Mai Châu cũng đã hình 



 27 

thành những tụ điểm dân cư theo hướng đô thị hóa như: Co Lương (Vạn 

Mai), Đồng Bảng (Đồng Bảng)… những khu dân cư này phân bố chủ yếu 

dọc theo quốc lộ 15 và là những hạt nhân làm chuyển biến tích cực cho 

kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Mai Châu. 

1.4.2. Người Thái và đặc trưng văn hóa Thái tại bản Lác,  Mai Châu 

1.4.2.1. Người Thái tại Mai Châu 

Trong cuốn Tìm hiểu lịch sử - văn hóa người Thái ở Mai Châu tác 

giả Lò Cao Nhum( chủ biên) có đề cập:  

Người Thái Mai Châu tìm được tổ tiên từ miền đầu sông Hồng, từ 

vùng đất Mường Hước Pước Khà tức là miền bắc của tỉnh Lào 

Cai hiện nay dọc theo sông Hồng rẽ sang sông Đà đến suối Rút  

rẽ vào thung lũng Mường Mai cách nay khoảng 7 thế kỷ. Trải qua 

nhiều đời khai hoang mở đất đến đầu thời Lê, Mường Mai được 

triều đình đặt tên là Châu Mai [13, tr.12].  

Bởi vậy, có thể thấy rằng người Thái Mai Châu là tộc người đã xuất 

hiện từ rất lâu đời và có giá trị văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc. 

Người Thái Mai Châu có ảnh hưởng từ những văn hóa của người 

Lào (sát Thanh Hóa) và người Mường (Mường Bi Tân Lạc). Cũng chính 

nhờ đó mà văn hóa của tộc Thái Mai Châu có dấu ấn riêng của mình như 

trang phục, nhà cửa, các tục lệ và các lễ tết tại vùng này.  

Bản Lác, Mai Châu là nơi in đậm bản sắc văn hóa người Thái. Bao 

gồm năm dòng họ người dân tộc Thái sinh sống ở bản Lác là Hà, Lò, Vì, Mác, 

Lộc. Tới nay bản đã tồn tại được vài trăm năm. Trước đây dân bản chỉ sinh 

sống dựa vào nghề trồng lúa nương và dệt thổ cẩm. Chính vẻ đẹp tự nhiên, giản 

dị, thanh bình của bản đã thu hút khách du lịch đến khám phá [13].   

Trước đây người Thái Mai Châu có rất nhiều lễ hội như hội cầu mưa, 

 hội cầu phúc bản mường, Xên Mường, tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân về 

http://ecotravel.vn/ecotravel-du-lich-mai-chau-hoa-binh-nen-di-vao-mua-nao-dep-nhat/
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lịch sử, chiến tranh, các lễ hội không được duy trì. Cho đến năm 2010, 

huyện Mai Châu đã phục dựng lại lễ hội “Xên Mường” - một lễ hội có ý 

nghĩa to lớn đối với đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc 

Mai Châu. Phần lễ sẽ do các ông mo có uy tín trong vùng làm thủ tục cúng 

tế trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, đời sống nhân 

dân được ấm no. Phần hội tưng bừng với các điệu múa xòe của các chàng 

trai, cô gái Thái, các trò chơi dân gian, các gian hàng giới thiệu về thổ cẩm, 

ẩm thực đặc trưng của người Thái. Lễ hội được tổ chức mỗi năm một lần 

[Phụ lục 3, tr. 95]. Lễ hội Xên Mường là một trong những biểu hiện đặc 

trưng của sự giao thoa văn hóa Thái – Mường. 

Tục cưới hỏi có những nét riêng biệt, trước khi lấy chồng, cô dâu 

phải tự mình dệt, làm đủ cho gia đình chồng và cho vợ chồng bộ chăn gối, 

đệm thổ cẩm. Trong việc cưới hỏi, “lùng ta” (anh, em trai của mẹ cô dâu) 

có vai trò quan trọng, có vị thế cao trong gia đình. Trong đám cưới người 

Thái, cô dâu chú rể đều phải có mặt ở nhà trai hoặc nhà gái trong ngày 

cưới, sau một vài ngày hay 10 ngày mới tổ chức đón dâu, trước đây chú rể 

phải ở rể từ 1 đến 3 năm, nhà trai phải mang các sản vật đến cho nhà gái 

như lợn, gà, gạo tẻ, gạo nếp, rượu, củi… và cử đoàn người sang làm cỗ để 

tiếp khách nhà gái. Tập quán này khẳng định sự tôn trọng gia đình nhà gái 

và vị thế của người con gái trong gia đình thời trước. 

Phong tục về ma chay cũng có những nét khác biệt so với các dân 

tộc khác, tang lễ được tiến hành theo các bước: Lễ tắm xác, lễ liệm, lễ nhập 

quan, lễ tạ ơn công cha mẹ, lễ chính, lễ đưa tang. Quan tài thường làm bằng 

thân cây gỗ đục thành, khi nhà có người ốm nặng thường làm lễ sửa quan 

tài, quan tài được phủ bằng giấy màu, khung mái thổ cẩm được làm bằng 

khung tre, hình mái nhà chùm kín quan tài đặt lên đòn khiêng bằng cây 

bương thẳng, dài 5m, cạo sạch vỏ ở đoạn giữa và cuốn thêm lượt vải để 

quan tài được sạch sẽ, khỏi xóc. Sau đó dân bản dùng đòn khiêng đưa quan 
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tài ra mồ. Khi bố mẹ qua đời đối với con gái trong nhà đã ra ở riêng, mỗi 

người góp một con lợn “sớ pửa” (vừa để cúng cha mẹ, vừa có ý nghĩa góp 

phần làm bữa cơm nhờ làng xóm, họ hàng chôn cất cha mẹ). Đối với họ 

hàng, dân bản gần xa, tùy theo tình cảm của mình, có thể giúp tiền, rượu, 

gạo, gà, vịt… 

Nhắc đến phong tục tập quán của người Thái Mai Châu, không thể 

không kể đến lễ gọi vía (“hiệc khoăn”). Trong đời sống tinh thần của đồng 

bào người Thái, thầy mo (thầy cúng) có vai trò hết sức quan trọng, là nhân 

vật có quyền năng thông quan với thế giới thần linh, do vậy, một trong 

những nhân vật không thể thiếu trong lễ gọi vía là thầy mo. Lễ gọi vía được 

gia đình, dòng họ tổ chức khi trong nhà vừa có người ốm dậy, hoặc vừa tai 

qua nạn khỏi vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Lễ gọi vía diễn ra từ 1 đến 2 

giờ đồng hồ, sau khi hoàn thành, người nhà dọn mâm cỗ cho thầy mo, cũng 

là lúc tất cả mọi người cùng ngồi lại theo từng mâm sắp xếp trên dưới già 

trẻ, trai gái, con gái, con dâu; trẻ nhỏ thường được dọn mâm cơm dưới bếp 

hoặc nhà ngang, mọi người cùng mong muốn sau khi được làm lễ sẽ được 

khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn. Đây là một nét văn hóa tín ngưỡng độc 

đáo mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. 

1.4.2.2. Đặc trưng văn hóa người Thái tại bản Lác, Mai Châu  

Người Thái ở huyện Mai Châu thuộc nhóm Thái trắng. Sống gần xứ 

Mường, người Thái một mặt vẫn giữ được những phong tục truyền thống, 

một mặt mang nhiều nét khác biệt so với các nhóm Thái khác ở Điện Biên, 

Lai Châu, Sơn La. Người Thái Mai Châu có đặc điểm khác với những tộc 

Thái khác đó là “Thái lai” do sinh sống tại đất Mường thêm vào đó họ sống 

sát với người Lào, nhờ vậy mà người Thái Mai Châu đã tạo ra dấu ấn riêng 

của mình mà không lạc với bất kỳ một tộc Thái nào khác. Dấu ấn ấy được 

thể hiện qua nhiều biểu hiện cụ thể:  

http://ecotravel.vn/ecotravel-du-lich-mai-chau-hoa-binh-nen-di-vao-mua-nao-dep-nhat/
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Thứ nhất là nghề thủ công truyền thống, người Thái ở Mai Châu đã 

và đang phát triển nghề truyền thống của cha ông xưa truyền lại. Sản phẩm 

thổ cẩm của người Thái ở Mai Châu đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả 

nước, thậm chí sang cả nước ngoài. Sự giao thoa văn hóa Mường thể hiện 

ngay trong các họa tiết trang trí, trên thổ cẩm của người Thái ở Mai Châu. 

Trong thổ cẩm màu sắc là linh hồn của người dệt để tạo ra hình thêu hoa 

văn rực rỡ. Màu chủ đạo là màu xanh của cỏ cây, hoa lá; màu đỏ, hồng, 

trắng của những bông hoa sắc màu. Màu vàng của ánh mặt trời, màu nâu 

của đất. Tất cả màu sắc đều được nhuộm thủ công từ các loại màu thiên 

nhiên. Do vậy, màu sắc thổ cẩm người Thái thường đẹp và bền màu hơn. 

Hoa văn trên mặt thổ cẩm thường được dùng làm vỏ chăn bông, làm đệm 

ngồi và chăn cho trẻ nhỏ. Đó là thứ tài sản quý giá của người Thái, do vậy 

được dùng làm đồ sính lễ trong cưới xin, dùng vào việc mừng dâu, mừng rể 

và sử dụng trong cả tang lễ của người Thái - đây là phong tục rất đẹp mang 

tính chất chia sẻ của người đang sống dành cho người đã khuất. Thổ cẩm 

của người Thái Mai Châu không chỉ có giá trị sử dụng mà còn có giá trị 

thẩm mỹ cao, thể hiện tình yêu quê hương xứ sở và tinh hoa của người 

Thái. Trải qua bao năm tháng, đã có một thời gian thổ cẩm người Thái bị 

lãng quên theo cơ chế thị trường nhưng với lòng say nghề của các nghệ 

nhân, thổ cẩm người Thái vẫn được gìn giữ và phát huy tạo nên bản sắc văn 

hóa đặc thù. Ngày nay, người Thái đã biết kết hợp giữa giá trị hiện đại và 

truyền thống, biến thổ cẩm thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao, tạo việc 

làm, tăng thu nhập cho các chị em trong bản, quảng bá tiềm năng du lịch 

làng nghề tới du khách trong nước và quốc tế. 

Thứ hai là kiến trúc, nhà sàn của người Thái ở Mai Châu không còn 

giữ kiểu nhà sàn "chính thống" như ở Tây Bắc, trên hai đầu hồi không có 

"khau cút" - đặc trưng tiêu biểu, đậm chất Thái Tây Bắc. Ngôi nhà sàn của 

người Thái ở Mai Châu gần gũi với kiểu dáng của nhà sàn Mường Bi 
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nhưng gầm sàn nâng cao hơn, chân cột thanh hơn, cầu thang lên có lan can 

tay vịn, ván thưng vách chứ không dùng phên đan hoa văn như nhà sàn 

Mường. Trước đây, người Thái có ba gian lớn: gian tiếp khách (hoóng 

noóc); gian giữa có bàn thờ ma nhà, bếp lửa để sưởi và uống rượu, chỗ ngủ 

của cả gia đình; gian bếp (hoóng cuộng), dành riêng cho phụ nữ làm bếp 

núc và dệt vải có cầu thang đi lên riêng. Ngày nay, bố cục các gian nhà có 

thay đổi để phục vụ nhu cầu của khách du lịch và thích ứng với cuộc sống. 

Nhiều nhà đã bỏ gian bếp và làm nhà "kép" (nhà ở - bếp) cho tiện; nhưng 

bàn thờ, bếp lửa ở giữa nhà để sưởi và uống rượu cần, là những thứ không 

thể thiếu trong đời sống hằng ngày của người Thái. Kỹ thuật làm nhà sàn 

vẫn giữ được những nét cơ bản của cha ông: cầu thang làm bằng gỗ, có tay 

vịn; dãy xà ngang làm bằng những thân cây dài hàng chục mét được gọt 

đẽo phẳng lỳ, tạo nên bộ khung chắc, khỏe, đủ sức đỡ mái nhà đồ sộ và làm 

cho không gian nhà rộng rãi, sáng sủa. Những lớp gianh lợp mái được buộc 

vào khung mái và được đè chặt bởi chiếc đòn nóc (pha bôn) có trang trí 

"đặc" Thái. Nhà sàn là nơi thể hiện rất rõ "bản sắc văn hóa" của người Thái 

Mai Châu. Ðó không chỉ là nơi ăn ở, sinh hoạt hằng ngày mà còn là nơi tế 

lễ, sinh hoạt văn hóa của gia đình họ hàng - cộng đồng trong dịp lễ hội bên 

bàn thờ - bếp lửa.  

Bên cạnh nghề thủ công truyền thống và nhà sàn, người Thái Mai 

Châu lại sở hữu một kho tàng văn hóa văn nghệ đắc sắc những điệu xòe 

uyển chuyển, mềm mại. Họ cũng là chủ nhân của những lễ hội nổi tiếng, 

như: lễ xên bản, xên mường, lễ chá chiêng, lễ mừng cơm mới. Trong một 

năm, người Thái có rất nhiều lễ, tết đặc biệt là lễ cơm mới. Một năm một 

lần tổ chức sau vụ gặt, lễ cơm mới (“kháu mờ”) khép lại chu trình sản xuất 

của một năm, mở ra một chu trình làm ăn mới. “Kháu mờ” khác “kháu 

hạch” (ăn mừng cơm mới). Mỗi gia đình người Thái luôn tổ chức lễ ăn 

mừng cơm mới một năm hai lần, khi gia chủ ăn bát cơm chiêm, cơm mùa 
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đầu tiên thì họ làm mâm cỗ cúng tưởng nhớ tổ tiên và ăn mừng sản vật 

nông nhiệp vừa thu được. Còn lễ “kháu mờ” mỗi năm tổ chức một lần 

trong khoảng thời gian từ tháng Chạp đến tháng Ba (tức là kết thúc vụ mùa 

đến mở đầu mùa làm rẫy). Thu hoạch lúa xong, anh em ruột họp nhau lại 

cử người đứng ra làm lễ, nếu nhà có ba người con trai thì thay phiên nhau 

mỗi người cứ ba năm phải làm một lần, nhà con một năm nào cũng phải 

làm. Lễ cơm mới mặc dù chỉ diễn ra trong một ngày, một đêm và bó hẹp 

trong sự quần tụ của một dòng họ, nhưng ngày đó là niềm vui trọn vẹn nhất 

của mọi nhà trong họ, người Thái sau một năm làm ăn vất vả để nghỉ ngơi 

vui chơi, để chế biến sản phẩm nông nghiệp, để tỏ lòng thành kính với tổ 

tiên. Ngày ấy là khoảnh khắc giao cảm của mùa cũ và mùa mới, giao cảm 

giữa trời và đất, khoảnh khắc tạo ra sự gắn bó linh thiêng giữa các thành 

viên trong cộng đồng để cùng hướng đến những điều tốt đẹp đặt ra trước 

cuộc đời của mỗi người con dân tộc Thái. Đối với nguyên gốc của người 

Thái họ không có tục lệ ăn tết nguyên đán như người Kinh, do sống gần với 

người Kinh mà người Thái nơi đây dần chuyển biến theo. Mặc dù vậy lế tết 

cơm mới của người Thái được tổ chức và làm long trọng như đối với lễ tết 

nguyên đán của người Kinh. 

Ngoài văn học nghệ thuật, trang phục cũng là một trong những đặc 

trưng của người Thái ở Mai Châu. Điểm khác biệt hơn với những vùng 

khác đó là họ có áo ngắn và áo dài mỗi loại áo được mặc với mục đích khác 

nhau. Áo ngắn là áo được mặc hằng ngày của người phụ nữ Thái với thiết 

kế ngắn và cổ tròn phù hợp với công việc lao động hằng ngày và rất đa dạng 

màu sắc. Chiếc áo ngắn của người Thái ở đây có điểm khá tương đồng với 

áo ngắn của người Mường. Áo dài may dài quá đầu gối, xẻ ngực, không cài 

khuy, không xẻ tà, màu đen hoặc màu xanh chàm. Áo dài thường được mặc 

ra bên ngoài cho ấm. Thường ngày, phụ nữ Thái ở Mai Châu thắt một dải 

khăn trắng ngang thắt lưng rộng khoảng 20 cm, đầu khăn buông xuống bên 
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hông trái. Tiếp thu chọn lọc và cải tiến y phục của phụ nữ Mường, phụ nữ 

Thái không giấu đầu cạp váy vào phần dưới thân áo cóm như phụ nữ 

Mường, mà phô nó ra ngoài. Trên nền áo cóm trắng - thân váy đen, cạp váy 

là cả một công trình nghệ thuật thể hiện khiếu thẩm mỹ và bàn tay dệt, thêu 

khéo léo của thiếu nữ Thái, để "tôn" lên vẻ đẹp trời cho. Cạp váy có hai 

phần: nửa trên (lang tênh), dệt hai mầu đen trắng, hoa văn giản đơn; nửa 

dưới (lang tớ) gắn với thân váy, dệt bằng tơ tằm xen vài mầu (4 đến 6 

mầu), có hoa văn hình rồng, phượng, hoa sen. Nếu không có chiếc cạp váy 

nghệ thuật này thì mầu đen của thân váy hẳn sẽ gây cảm giác "nặng nề". 

Ðồng bộ với áo váy, chiếc khăn trắng, được gấp nếp ôm gọn búi tóc trên 

đầu và để nhọn trước trán. Khăn chít đầu của phụ nữ Thái ở Mai Châu cũng 

giống như khăn chít đầu của phụ nữ Mường, có màu trắng. Khi chít khăn, 

phụ nữ Thái Mai Châu gập đôi hoặc ba và chít quanh một vòng đầu. Một số 

thiếu nữ thường gấp khăn phía trước có hình quả núi. Học lối vấn khăn của 

phụ nữ Mường, phụ nữ Thái Mai Châu không đội chiếc khăn piêu thêu chỉ 

ngũ sắc như phụ nữ Thái Tây Bắc nữa, mà vẫn đẹp. Các cô gái Mai Châu 

càng đẹp hơn trong những ngày xuân vui hội với khăn trắng, áo cóm trắng, 

váy đen có đính cạp rồng, cạp phượng, thắt dải lưng xanh hoặc đỏ, chùm 

dây xà tích bạc lóng lánh bên hông, cổ tay tròn trịa đeo 2 đến 3 chiếc vòng 

bạc. Ngồi quanh vò rượu cần, các cô gái Thái uyển chuyển trong váy áo tha 

thướt. Chiếc áo "cóm" mầu trắng, cổ tròn, xẻ hai bên vai để chui đầu, ôm 

gọn dáng hình thon thả, hòa hợp với chiếc váy đen dài trùm gót. 

Mỗi nơi, mỗi vùng miền đều có đặc điểm riêng hay nói dễ hiểu là 

đều có bản sắc văn hóa riêng của mỗi vùng miền mỗi dân tộc. Bản Lác - 

Mai Châu cũng không là ngoại lệ. Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về 

khí hậu và thiên nhiên vô cùng hấp dẫn thêm, nơi có nền văn hóa Thái đặc 

sắc và hấp dẫn. Họ đã tạo dựng nên bản sắc văn hóa của người Thái Mai 

Châu có cội nguồn văn hóa Thái nhưng đã giao thoa và tiếp nhận nhiều yếu 
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tố văn hóa Mường - văn hóa "bản địa" của người Hòa Bình cổ. Cũng chính 

vì điều đó mà văn hóa Thái tại Mai Châu càng cần được và bảo tồn gìn giữ 

và phát triển để có thể lan tỏa giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của người 

Thái nơi đây không chỉ trong nước mà là cả quốc tế. 

1.4.3. Nhận diện hoạt động văn hóa và giá trị của văn hóa người Thái ở 

bản Lác, Mai Châu 

1.4.3.1. Nhận diện hoạt động văn hóa của người Thái ở bản Lác  

Các sinh hoạt văn hóa thường ngày của người dân nhằm đáp ứng nhu 

cầu thưởng thức, giải trí nhu cầu tâm linh. Nó gắn liền với văn hóa, lối 

sống, lối ứng xử, giao tiếp, văn hóa kánh lóong của người Thái Mai Châu. 

Điểm đặc biệt ở đây chính là những sinh hoạt văn hóa thường ngày của 

người Thái vẫn bảo lưu những giá trị độc đáo riêng tạo ra sức hấp dẫn riêng 

cho người Thái Mai Châu. Nhưng hình thức sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, 

lễ hội, thực hành tín ngưỡng, văn hóa ẩm thực, kiến trúc, nghề dệt thỏ 

cẩm… không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người Thái 

mà còn tạo ra sức hấp dẫn của nơi đây. Cùng với giá trị về cảnh quan, sinh 

thái, các sinh hoạt văn hóa thường ngày của người Thái đã giúp cho Mai 

Châu trở thành điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn trong và ngoài nước.  

Cũng bởi là điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn từ lâu nên bên cạnh các 

sinh hoạt văn hóa thường ngày, Mai Châu còn được biết đến vói các sinh 

hoạt văn hóa hướng tói phục vụ khách du lịch. Tại bản Lác Mai Châu hiện 

duy trì thường xuyên các hoạt động văn hóa nghệ thuật như: nhảy xạp, múa 

xòe, biểu diễn văn nghệ quần chúng, biểu diễn cồng chiêng, dịch vụ 

karaoke, tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí cho khách du lịch, dịch vụ 

homestay, văn hóa ẩm thực… Hiện toàn bản Lác có 30 nhà sàn làm mô 

hình nghỉ dưỡng homestay. Các nhà sàn đều được đánh số. Du lịch được 

coi là nguồn thu chính đối vói các hộ gia đình trong bản. 
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Nhà sàn tại bản Lác được dựng bằng gỗ, tre cao ráo hơn nhà sàn 

truyền thống của người Thái Tây Bắc, bên trong có đầy đủ chăn, nệm, gối. 

Sát cạnh sàn ngủ - nghỉ là sàn để ăn cơm, uống trà, thưởng thức café và 

phía bên dưới là khu bán đồ lưu niệm. Ẩm thực bản Lác nổi tiếng vói gà 

bản, xiên thịt lợn rừng nướng, nếp Mai Châu, bát canh rau rừng cùng rượu 

Mai Hạ… Buổi tối du khách được đắm mình trong men say của rượu cần, 

thưởng thức các tiết mục ca nhạc trên nhà sàn và ngoài sân do đội văn nghệ 

của bản Lác biểu diễn. 

Điểm khác biệt của các sinh hoạt văn hóa này so vói các sinh hoạt 

văn hóa đáp ứng đời sống tinh thần của người Thái bản địa là hướng tói 

đáp ứng nhu cầu thưởng thức, giải trí, khám phá của khách du lịch trong và 

ngoài nước. Vì vậy, một số sinh hoạt văn hóa mang dấu ân đặc sắc của 

người Thái Mai Châu, một số sinh hoạt khác ít nhiều có sự du nhập văn hóa 

của nhiều nơi, nhiều vùng miền nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách 

du lịch trong và ngoài nước 

1.4.3.2. Giá trị các sinh hoạt văn hóa người Thái với phát triển kinh tế xã 

hội tại bản Lác, Mai Châu 

 Thứ nhất, các sinh hoạt văn hóa của người Thái tại bản Lác Mai 

Châu góp phần làm da dạng thêm văn hóa các dân tộc Tây Bắc nói riêng 

văn hóa dân tộc nói chung. Các sinh hoạt văn hóa của người Thái đáp ứng 

nhu cầu về dời sống tinh thần, tình cảm, nhu cầu giải trí, vui chơi, đời sống 

tâm linh của người dân bản địa. Một bộ phận khác sinh hoạt văn hóa của 

người Thái ở Mai Châu đã trở thành nững di sản văn hóa độc đáo không 

chỉ ở Hòa Bình mà ở khu vực Tây Bắc như lễ cúng vái, lễ giải hạn, lễ Xên 

Mường… 

Thứ hai, các sinh hoạt văn hóa của người Thái còn là những sinh 

hoạt văn hóa văn nghệ hướng tới đáp ứng nhu cầu về du lịch. Tất cả sinh 

hoạt văn hóa đó vừa giúp cho người dân đem lại nguồn thu nhập vừa giúp 
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cho người Thái đem nền văn hóa độc đáo của mình đến với mhiều cộng 

đồng khác. Cũng chính vì điều đó mà nền văn hóa của người Thái Mai 

Châu đang dần trở thành độc đáo và khác biệt so với vùng Tây Bắc 

Thứ ba, các sinh hoạt văn hóa không chỉ đem lại lợi ích về du lịch 

mà bên cạnh đó các sinh hoạt văn hóa còn đem lại nguồn kinh tế dồi dào 

cho người dân nói riêng và huyện Mai Châu nói chung. Trong công cuộc 

phát triển công nghiệp hóa hiện đại hóa như hiện nay thì các nền văn hóa 

dân tộc và văn hóa cổ truyền dần không còn vị trí cao nhất trong long mỗi 

người dân. Thế nhưng bản Lác luôn giữ vững và duy trì các hoạt động văn 

hóa không chỉ trong đời sống thường nhật mà còn đem nét đẹp đó đến với 

nhiều cộng đồng khác. 

1.4.4. Vai trò của quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, 

Mai Châu 

Quản lý hoạt động văn hóa giúp định hướng đời sống tinh thần lành 

mạnh của người Thái tại bản Lác, bảo tồn và phát huy những giá trị VH đặc 

sắc hiện còn bảo lưu trong cộng đồng người Thái. Để đạt được mục tiêu đó 

các cá nhân cần tạo dựng một tiêu chuẩn và rộng hơn cho sự đánh giá và 

phát triển năng lực, sở thích, nhu cầu văn hóa của mỗi con người. Do vậy 

việc quản lý hoạt động văn hóa có vai trò cấp thiết đối với mỗi hoạt động 

hay sinh hoạt của con người hiện nay. Quản lý văn hóa có vai trò câp thiết 

đối với xã hội hiện nay bởi văn hóa đem lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc 

sống và cho xã hội. Bởi lẽ đó mà văn hóa càng ngày càng phát triển mạnh 

mẽ và song song với đó luôn là những mấm mống của  những tác hại mà 

chính con người cũng không thể lường trước được. Đó là lý do mà chúng ta 

cần phải quản lý hoạt động văn hóa không chỉ đơn cử điều gì cần phải có 

nội quy và quy tắc nhằm bảo tồn và phát triển tốt đẹp chứ không hòa tan tất 

các các văn hóa truyền thống tốt đẹp của chính mình. 
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Quản lý hoạt động văn hóa giúp cơ quan quản lý văn hóa tại Mai 

Châu và tỉnh Hòa Bình có thể kiểm soát tất cả các hoạt động văn hóa cũng 

như kinh doanh dịch vụ VH ở đây, phát huy những yếu tố an toàn lành 

mạnh cho khách du lịch, giảm thiểu nguy cơ và yếu tố rủ ro ho khách du 

lịch nói riêng và người dân nói chung. Bản Lác có nền văn hóa độc đáo và 

khác biệt nhưng vì sống và sinh hoạt tại môi trường của nhiều dân tộc thêm 

nữa được giao tiếp với nhiều nền văn hóa khác nhau nên dần dần nền VH 

Thái đã có sự mai một và không còn giữ nguyên vẹn nét truyền thống của 

người Thái. Do vậy để bảo tồn và phát huy tốt những thế mạnh đó cần phải 

có một chính sách quản lý nhằm thống nhất các hoạt động văn hóa có quy 

củ và chặt nhẽ thì mời phát triển bền lâu được. 

Quản lý hoạt động văn hóa giúp cơ quan quản lý nhà nước về văn 

hóa cũng như địa phương xác định được những kế hoạch cụ thể trong việc 

bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của người Thái tại bản lác đồng thời 

phát triển khu du lịch bản Lác trở thành điểm du lịch hấp dẫn trong chỉ khu 

vực Tây Bắc mà còn trên cả nước. Bản Lác là khu du lịch cộng đồng đa số 

người dân trong bản sinh hoạt và hoạt động văn hóa đều mang tính tự phát 

chưa có quy củ, chính vì điều này dần dân sẽ khiến cho nền văn hóa truyền 

thống của dân tộc Thái bị mai một như cô Thắm là người dân sống lâu năm 

trong bản Lác chia sẻ rằng “ Giới trẻ hiện nay đều làm theo những gì chúng 

mong muốn và không có tiếp thu tinh hoa văn hóa truyền thống của dân tộc 

mình” đó chính là dấu hiệu của việc bị mai một nền văn hóa và thêm  nữa 

do chưa có hướng quản lý nào về hoạt động văn hóa nhằm thúc đẩy và phát 

triển thứ vốn có của mình. 

Chính vì những lẽ đó mà quản lý hoạt động văn hóa có vai trò vô 

cùng quan trong và cấp thiết đối với mỗi cá nhân, cộng đồng. Để có thể 

nâng cao được vị trí của văn hóa đối với con người, xã hội nhằm mục đính 

đạt được nhiều hiệu quả như mong muốn. 
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 Tiểu kết 

Qua chương 1, tác giả làm rõ một số khái niệm liên quan tới quản lý 

và  hoạt động văn hóa đó cũng là tiền đề nhằm hỗ trợ tác giả luận văn làm 

đề tài của mình. Bên cạnh đó, chương này tác giả còn đề cập tới quan điểm 

chỉ đạo các văn bản pháp lý và nội dung quản lý các hoạt động văn hóa đó 

chính là cơ sở lý luận để tác giả viết chương 2 và chương 3. Trong chương 

1 còn tìm hiểu khái quát về huyện Mai Châu và những đặc trưng về con 

người và phong tục tập quán của người Thái Mai Châu nhằm mục đích 

phục vụ cho việc mở lối quan điểm còn dang dở, và những giải đáp những 

vấn đề bất cập chưa giải quyết trong khu cộng đồng du lịch và nêu lên vai 

trò, giá trị của hoạt động văn hóa đối với khu du  lịch bản Lác. 

Có thể nói, chương 1 là những nội dung cốt lõi về cơ sở lý luận phục 

vụ cho đề tài nghiên cứu về quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản 

Lác, Mai Châu. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI KHU 

DU LỊCH BẢN LÁC, MAI CHÂU 

2.1. Chủ thể quản lý 

2.1.1. Chủ thể quản lý nhà nước 

2.1.1.1.  Cục Văn hóa cơ sở 

 Cục Văn hóa cơ sở là tổ chức thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh 

vực văn hóa cơ sở và quảng cáo; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc 

lĩnh vực văn hóa cơ sở và quảng cáo theo quy định của pháp luật; được Bộ 

trưởng giao trách nhiệm chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa cơ sở và 

quảng cáo, phát triển sự nghiệp văn hóa cơ sở theo chủ trương, đường lối 

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.  

Trong quyết định số 4838/QD-BVHTTDL vào ngày 07 tháng 12 

năm 2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Điều 2 đã nêu rõ nhiệm vụ 

của Cục Văn hóa cơ sở trong đó có một số nhiệm vụ có đề cập đến hoạt 

động văn hóa như sau: 

1.Về xây dựng đời sống văn hóa: 

a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn về đời sống văn 

hóa cơ sở; nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; xây dựng đạo đức, 

lối sống, nếp sống văn hóa trong gia đình, cộng đồng dân cư và nơi công 

cộng; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; 

b) Hướng dẫn thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”; 

c) Tham mưu, đề xuất biện pháp phòng ngừa mê tín dị đoan, hủ tục 

lạc hậu, văn hóa phẩm đồi trụy trái vói thuần phong mỹ tục. 

2. Về hoạt động lễ hội:  
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a) Tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, hướng dẫn địa phương về 

quản lý hoạt động lễ hội, quy hoạch lễ hội, thực hiện nếp sống văn minh lễ 

hội; 

b) Tham mưu, đề xuất nội dung, xây dựng phương án tổ chức các lễ 

hội quy mô cấp quốc gia theo sự phân công của Bộ trưởng. 

3. Về nghệ thuật quần chúng: 

a) Trình Bộ trưởng văn bản hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của đội 

tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng; 

b) Tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý hướng dẫn hoạt động kinh 

doanh karaoke, vũ trường, kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử 

không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng; 

c) Tổ chức hội thi, hội diễn, liên hoan văn nghệ quần chúng, tuyên 

truyền lưu động khu vực và toàn quốc phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh 

tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước theo sự phân công của Bộ 

trưởng. 

Như vậy, Cục Văn hóa cơ sở là cơ quan quản lý nhà nước về văn 

hóa, tham mưu cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quản lý, định hướng 

và tổ chức các hoạt động văn hóa cơ sở. Điều này cũng có nghĩa Cục Văn 

hóa cơ sở là cơ quan quản lý nhà nước đóng vai trò định hướng, kiểm soát 

các hoạt động văn hóa nói chung trong đó hoạt động văn hóa tại khu du 

lịch bản Lác, Mai Châu nói riêng. 

2.1.1.2.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu giúp giám đốc Sở 

trong công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp đối với các lĩnh 

vực văn hóa theo quy định của pháp luật: Nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, 

thư viện, dịch vụ văn hóa, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, bản quyền tác giả 
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văn học nghệ thuật, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, tuyên truyền, 

cổ động, nhiếp ảnh, mỹ thuật, quảng cáo trên địa bàn. 

Theo trang điện tử của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa 

Bình, nhiệm vụ của Sở bao gồm một số nhiệm vụ sau:  

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của nhà 

nước về lĩnh vực văn hóa, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh, ban hành và tổ chức triển khai 

hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt. 

Thứ hai là thực hiện chức năng trong việc quản lý nhà nước đối vói 

các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thư viện, mỹ thuật nhiếp ảnh, 

triển lãm, lễ hội, sáng tác và phổ biến văn học nghệ thuật, quyền tác giả, 

tham mưu về công tác xây dựng kế hoạch và tổ chức các sự kiện văn hóa 

toàn quốc, khu vực do tỉnh đăng cai và của tỉnh, của nghành; Hướng dẫn tổ 

chức các hội thi hội diễn, trưng bày, giói thiệu tổ chức các hoạt động truyên 

truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ cơ sở. 

Thứ ba, thẩm định hồ sơ trình cấp, cấp lại giấy phép, tiếp nhận đủ 

điều kiện cho hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa thuộc các lĩnh vực di 

sản văn hóa; Hoạt động nghệ thuật biểu diễn, hoạt động điện ảnh, hoạt 

động quảng cáo, hoạt động lễ hội  trên địa bàn theo tỉnh quy định. 

Cuối cùng là phối hợp với thanh tra Sở trong công tác hướng dẫn kiểm 

tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa [32]. 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình là cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện 

quản lý nhà nước về văn hóa thể dục, thể thao và gia đình. Vì vậy, quản lý 

hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu cũng là một nội dung 

đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý của Sở khi mà bản sắc văn hóa 

trở thành chìa khóa thành công trong quá trình hội nhập và toàn càu hóa 

của nước ta. 
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2.1.1.3. Phòng Văn hóa và Thông tin của huyện Mai Châu  

Chức năng của Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn 

thuộc UBNN huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý 

nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, báo chí, xuất bản, 

chuyển phát, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng 

thông tin, phát thanh và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện. 

  Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của 

UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên 

môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Hòa Bình. 

 Nhiệm vụ là: 

 Một là, trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch 

dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao và du lịch; phát triển thông tin và truyền thông 

chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. 

Hai là, trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực 

văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện. 

Ba là, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch 

kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển 

sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao và du lịch, về lĩnh vực thông tin và 

truyền thông; chủ trương xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao; 

chống bạo lực trong gia đình. 
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Bốn là, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn 

huyện thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể 

dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; 

xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; 

bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, 

khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du 

lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện. 

Năm là, giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế 

tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ 

chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao và du lịch; lĩnh vực thông tin và truyền thông theo 

quy định của pháp luật. 

Sáu là,  hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, 

thể thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ 

văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi 

quản lý của phòng trên địa bàn [39]. 

Phòng Văn hóa thông tin huyện Mai Châu là đơn vị tham mưu cho Sở 

Văn hóa Thể thao và Du lịch và huyện Mai Châu trong công tác quản lý hoạt 

động văn hóa tại bản Lác, tổ chức các hoạt động văn hóa liên hoan, hội diễn 

văn nghệ, thanh tra, kiểm tra… các hoạt động văn hóa trên địa bản huyện 

trong đó có bản Lác. Đây là chủ thể quản lý trực tiếp các hoạt động văn hóa 

tại bản Lác, Mai Châu. 

2.1.2. Chủ thể quản lý cộng đồng  

Chủ thể văn hóa cộng đồng chính là người sáng tạo ra các hoạt động 

văn hóa cũng là người duy trì các hoạt động văn hóa trong cộng đồng phát 

triển các hoạt động văn hóa để các sinh hoạt văn hóa của người Thái ở bản 

Lác, Mai Châu không chỉ dừng lại ở các sinh hoạt phục vụ đời sống thường 
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nhật của người dân mà còn trở thành các sinh hoạt văn hóa đặc sắc hấp dẫn 

khách du lịch trong và ngoài nước. Vì vậy, chủ thể quản lý cộng đồng là 

người sản sinh, nuôi dưỡng các hoạt động văn hóa truyền trao các hoạt 

động văn hóa từ thế hệ này qua thế hệ khác, giúp cho văn hóa Thái ở Mai 

Châu được “nảy nở” trên cơ tầng văn hóa vùng Tây Bắc. Chủ thể quản lý 

cộng dồng bao gồm tất cả người dân đã, đang sinh sống tại bản Lác và 

những người tham gia vào các hoạt động văn hóa của bản Lác. Đó chính là 

trưởng bản, người cao niên, trung niên, thanh niên, trẻ em thuộc cộng đồng 

người Thái đang sinh sống tại bản Lác, Mai Châu, đó còn bao gồm khách 

du lịch trong và ngoài nước những người góp phần “làm mới” văn hóa nơi 

đây; làm cho văn hóa của người Thái ở Mai Châu được lan tỏa đi rộng 

khắp toàn thế giới. 

Trong số chủ thể quản lý cộng đồng, vai trò của trưởng bản và các tổ 

chức đoàn thể có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hầu hết các hoạt động văn 

hóa, đặc biệt là văn hóa truyền thống đều được người Thái trân trọng bảo 

lưu và tìm cách giới thiệu quảng bá tới khách du lịch trong và ngoài nước. 

Việc phát huy vai trò tự quản của cộng đồng phải kể đến uy tín và vai trò 

của trưởng bản. Hiện tại bản Lác có ông Hà Công Hồng được người dân tin 

tưởng và bầu ông là trưởng bản. Ông là người nắm giữ tất cả các thông tin 

và là cầu nối giữa chính quyền địa phương và người dân trong bản. Ông 

hiện nay ngoài 40 tuổi đã sinh sống và lớn lên tại bản Lác. Ông là người 

hiền hòa, gần gũi và là người được người dân tin tưởng bình bầu trở thành 

trưởng bản Lác hiện nay. 

Trưởng bản là người có khả năng tuyên truyền thông tin, đường lối 

chính sách của Đảng và chính quyền đến với nhân dân người được người 

dân coi trọng và tin tưởng để ông quyết định rất nhiều hoạt động trong 

bản. Ông luôn nhắc nhở người dân trong bản bảo vệ và gìn giữ tục lệ 

truyền thống của người Thái nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

của dân tộc mình. 
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Dưới góc độ đang đương nhiệm dựa trên các qui định và quy tắc của 

các trưởng bản trước đó. Ông Hồng chia sẻ: 

 Hiện tại, trong bản có khoảng gần 100 hộ dân đang tham gia làm 

du lịch, nhưng tất cả đều rất quan tâm và nhường nhịn lẫn nhau 

không tranh giành hay cướp khách của ai. Các hoạt động văn hóa 

trong khu du lịch được ngườn dân trong bản bản duy trì đều đặn 

như các sính lễ tết như cơm mới, lễ cầu mưa, lễ hội Xên 

Mường…[Phụ lục 3, tr.99]. 

 Bên cạnh vai trò của trưởng bản, các tổ chức đoàn thể ở đây đã và 

đang phát huy tầm ảnh hưởng của mình trong cộng đồng đó là cac hoạt 

động văn hóa do Đoàn Thanh niên tổ chức và duy trì thường xuyên trong 

những năm gần đây. Ngoài ra Hội Phụ nữ, Hội Nông dân cũng thường 

xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng. Ngoài giờ lao 

động thì thời gian rảnh hoặc ngày lễ họ lại tổ chức các hoạt động văn hóa 

như: biểu diễn văn nghệ, xòe thái, nhảy xạp, thể dục thể thao… Điều đặc 

biệt là từ chính tổ chức đoàn thể này đã hình thành các câu lạc bộ biểu diễn 

nghệ thuật vừa phục vụ đời sống tinh thần của người dân vừa phục vụ 

khách du lịch tạo ra nguồn thu cho gia đình, địa phương. Nhờ vậy, mà đời 

sống vật chất và tinh thần của người dân bản Lác rất phong phú, đầy đủ so 

vói nhiều nơi ở vùng Tây Bắc.  

 Một đối tượng khác có thể coi là “chủ thể quản lý cộng đồng” là 

khách du lịch. Bởi số lượng khách du lịch đến với bản Lác liên tục và gấp 

nhiều lần so vói người dân bản địa. Chính điều này đã làm cho văn hóa ở 

đây có sự biến đổi rõ rệt. Số lượng khách du lịch quá lớn từ rất nhiều vùng 

miền nền văn hóa khác nhau tới nên việc phá vỡ cấu trúc văn hóa ở đây là 

khó tránh khỏi. Hành vi, ý thức thái độ tích cực của khách du lịch sẽ có ảnh 

hưởng rất lón tới các sinh hoạt văn hóa tại bản Lác. Họ sẽ chung tay gìn giữ 
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bản sắc văn hóa ở Mai Châu. Ngược lại, những hành vi, ý thức, thái độ đi 

ngược với thuần phong mỹ tục ở nơi đây sẽ ảnh hưởng rất lớn tói mỹ cảm 

khi đề cập đến giá trị độc đáo tại khu du lịch bản Lác. Vì vậy, hiểu theo 

cách tích cực cộng đồng khách du lịch là một trong những chủ thể tham gia 

vào hoạt động văn hóa tại bản Lác tác động và ảnh hưởng đến bản sắc văn 

hóa nơi đây. 

Có thể thấy nếu như chủ thể quản lý nhà nước đóng vai trò định 

hướng, kiểm soát các hoạt động văn hóa tại bản Lác thì chủ thể cộng đồng 

đóng vai trò sản sinh và nuôi dưỡng các hoạt động văn hóa, đưa các hoạt 

động văn hóa ấy lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng các tộc người. Nếu ví 

chủ thể quản lý nhà nước là “sức mạnh cứng” tạo ra sự khuôn thước, với 

các chế tài cho sự phát triển của hoạt động văn hóa thì chủ thể quản lý cộng 

đồng được ví “sức mạnh mềm” giúp các hoạt động văn hóa, các giá trị văn 

hóa của cộng đồng người Thái ở bản Lác Mai Châu duy trì bền vững và lan 

tỏa trong các cộng đồng tộc người. 

2.1.3. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý  

Trong hoạt động quản lý và thực thi công vụ của bất cứ cơ quan, cấp 

hành chính nào cũng đều có sự phối hợp giữa cấp trên với cấp dưới, giữa 

cơ quan chủ quản với các cơ quan hữu quan, giữa các đơn vị, bộ phận và 

giữa các cán bộ, công chức trong cùng cơ quan, cấp hành chính với nhau. 

Hình thức và nội dung của sự phối hợp quản lý và thực thi công vụ bao 

gồm các hoạt động cung cấp thông tin, trợ giúp vật chất, phương tiện kỹ 

thuật, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ lẫn nhau. 

Đối với chủ thể quản lý nhà nước, đó là phối hợp theo trục dọc, từ 

trên xuống, từ trung ương xuống địa phương, trong đó Cục Văn hóa cơ sở 

là nơi tham mưu cho Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch việc 

thực hiện quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa cơ sở. Sở Văn hóa thể 
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thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình là đơn vị tiếp nhận và triển khai các văn bản 

của Cục Di văn hóa cơ sở liên quan đến các vấn đề quản lý văn hóa. 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Châu là đơn vị trực tiếp triển 

khai, đôn đốc và kiểm soát các hoạt động liên quan đến công tác quản lý văn 

hóa nói chung và các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác nói riêng. 

Chủ thể quản lý cộng đồng phối hợp theo trục ngang, là sự liên kết 

giữa các cộng đồng, các câu lạc bộ dưới hình thức tự nguyện cùng chung 

tay gìn giữ vốn văn hóa riêng của người Thái tại bản Lác, Mai Châu. 

Giữa chủ thể quản lý nhà nước và chủ thể quản lý cộng đồng là cơ 

chế phối hợp theo trục dọc. Nhà nước ban hành các văn bản định hướng, 

chỉ đạo, tạo môi trường pháp lý cho hoạt động văn hóa của người Thái tại 

bản Lác. Chủ thể quản lý cộng đồng là người trực tiếp tham gia vào quá 

trình quản lý các hoạt động văn hóa của người Thái tại bản Lác dưới sự 

điều tiết của nhà nước. Nhà nước luôn có nhiều chính sách ưu đãi cho nhân 

dân như vay tín dụng, thành lập công ty cho kinh doanh với mục đích du 

lịch nên người dân hiện nay rất đầy đủ và hài lòng với những gì mình đang 

có. Do vậy mà đa số người dân luôn mong muốn giữ vững mối quan hệ 

như hiện tại. 

2.2. Công tác quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu 

2.2.1. Triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý văn hóa 

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Châu và xã Chiềng Châu đã 

triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước về hoạt động văn 

hóa như :  

Trên trang mạng điện tử của xã Chiềng Châu đã đề cập đến việc thực 

hiện các hoạt động văn hóa thông qua kế hoạch thực hiện chương trình 

hành động của tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ?TW 

về xây dựng văn hóa con người của Trung ương cụ thể như sau: Tỉnh Hòa 
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Bình đã xây dựng và triển khai Chương trình hành động số 27–CTr/TU 

ngày 03/10/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW :  

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di tích danh 

thắng trong tỉnh và các giá trị văn hóa truyền thống của các dân 

tộc Hòa Bình, phục vụ giáo dục truyền thống và phát triển kinh 

tế, gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát 

triển du lịch; Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cơ sở phát 

triển các loại hình hoạt động văn hóa cơ sở, khuyến khích và nhân 

rộng các mô hình văn nghệ quần chúng câu lạc bộ văn hóa, văn 

nghệ, dân gian, thể thao các loại thôn bản, gắn với nội dung sinh 

hoạt tại các nhà văn hóa xã, thôn, bản, tổ dân phố; Tăng cường 

quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, văn nghệ, kinh 

doanh dịch vụ văn hóa. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm 

theo quy định của nhà nước, đảm bảo các hoạt động văn hóa đi 

đúng hướng và quy hoạch của tỉnh. 

Nhờ có sự thúc đẩy là phát triển mạnh mẽ của khu du lịch, Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mai Châu lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2015 - 

2020 đã xác định rõ: Tiếp tục phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây 

dựng nông thôn mới”.  Đặc biệt, tháng 10/2016 huyện Mai Châu được 

UBND tỉnh phê duyệt quyết định quy hoạch phát triển điểm du lịch quốc 

gia đến năm 2030. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, thời gian qua, huyện 

Mai Châu đã triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của bản thường vụ Tỉnh 

ủy về xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng phát 

triển du lịch trên địa bàn huyện. Công bố quy chế quản lý hoạt động du lịch 

trong vùng quy hoạch phát triển du lịch quốc gia Mai Châu. Phối hợp chỉ 

đạo tổ chức thành công Liên hoan các làng du lịch cộng đồng khu vực Tây 

Bắc. Cùng với đó, huyện tăng cường bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn 
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hóa các dân tộc. Đến nay huyện đã khôi phục và duy trì lễ hội Xên Mường 

của dân tộc Thái. Đó chính là dấu mốc quan trọng của huyện Mai Châu nói 

chung cũng như của người dân bản Lác nói riêng. 

Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, huyện Mai Châu 

đạt các tiêu chí của điểm du lịch quốc gia như: Có hạ tầng giao thông thuận 

tiện đến các điểm du lịch; có các dịch vụ bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng, 

phòng cháy - chữa cháy, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ 

khác đáp ứng yêu cầu của khách du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, 

vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Quyết định cũng đã phê 

duyệt 16 dự án đầu tư các khu du lịch, 12 dự án hỗ trợ phát triển du lịch, 5 

dự án đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn. 

Kết quả phỏng vấn sâu cán bộ phòng văn hóa huyện Mai Châu về 

nội dung triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý văn hóa trên 

địa bàn bản Lác nói riêng và huyện Mai Châu nói chung tác giả luận văn 

thu được như sau :  

Chúng tôi đã triển khai và thực thi văn bản quản lý nhà nước về 

văn hóa trong đó nhấn mạnh quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu 

đến năm 2020, huyện Mai Châu đạt các tiêu chí của điểm du lịch 

quốc gia như: Có hạ tầng giao thông thuận tiện đến các điểm du 

lịch; có các dịch vụ bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng, phòng cháy 

- chữa cháy, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ khác 

đáp ứng yêu cầu của khách du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn, trật 

tự, vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật thể thao, vui 

chơi giải trí… cũng được chú trọng. Việc phát triển nguồn nhân 

lực và nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường công tác đào tạo, 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng các sản phẩm du 

lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch. Về chính sách 

cụ thể về văn hóa thì hiện tại Huyện và tỉnh Bình chưa có chỉ thị 
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hay công văn cụ thể chỉ có các chủ chương, chính sách về phát 

triển du lịch bền vững.[ Phụ lục 4. tr102] 

Theo kết quản trưng cầu ý kiến mà tác giả thu nhận được có tới 

140/200 người chiếm tới 70% khi được hỏi về nội dung này đã khẳng đinh 

các văn bản được triển khai rộng khắp đồng bộ tới nhiều đối tượng người 

dân. Chính vì thế mà người dân trong bản nắm được chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước, thực thi đúng quy định của Đảng và Nhà nước. Tuy 

vậy, trong số đó vẫn có 25% số người được hỏi cho rằng công tác triển khai 

văn bản chỉ ở mức trung bình, 5% cho rằng công tác triển khai văn bản 

không tốt[ Phụ lục 2.tr97] 

 Như vậy công tác triển khai các văn bản quản lý nhà nước đối với 

các hoạt động văn hóa tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu cơ 

bản được quan tâm và tiến hành khá đồng bộ. Tuy vậy, từ thực tế khảo sát 

tác giả luận văn nhận thấy vẫn cần những văn bản cụ thể để hướng dẫn tổ 

chức và quản lý đối với các hoạt động văn hóa tại bản Lác, xã Chiềng 

Châu, huyện Mai Châu. 

2.2.2. Bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống của người 

Thái tại bản Lác 

Thực hiện theo kế hoạch của huyện, xã Chiềng Châu cũng như 

phòng Văn hóa và thông tin huyện Mai Châu đã thực hiện công tác bảo tồn 

và phát huy văn hóa độc đáo của người Thái  thông qua Kế hoạch thực hiện 

chương trình hành động số 27-CTr/TU của Tỉnh ủy hòa Bình về việc thực 

hiện Nghị quyết số 33NQ/TW của Đảng. Tăng cường công tác quản lý, bảo 

tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người Thái, lưu truyền các 

phong tục tập quán, giữ nếp nhà và các nghề truyền thống. 

Theo số liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mai Châu cung 

cấp huyện cũng đã mở được 15 lớp dạy chữ Thái. Hiện có trên 80 người 

đọc thông, viết thạo chữ dân tộc. Các nghề thủ công truyền thống được duy 
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trì như nghề rèn truyền thống của dân tộc Mông, 4 nghệ nhân biết chế tạo 

nhạc cụ truyền thống, 2 xưởng sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Huyện mở 

được một lớp truyền dạy kỹ thuật chế tác khèn bè (nhạc cụ của dân tộc 

Thái) cho 30 học viên. Các trò chơi dân gian được bảo tồn như kéng lóng, 

tó lẻ, ném còn, kéo co, đẩy gậy… Huyện có 10 nghệ nhân biết khặp, hát 

đối, hát giao duyên thành thạo ; Duy trì hoạt động của các đội văn nghệ 

xóm, bản và đã mở một lớp múa xòe Thái cho trên 100 học viên. Việc bảo 

tồn trang phục của các dân tộc được thể hiện thông qua các hoạt động sinh 

hoạt văn hóa truyền thống, trong các dịp cưới, lễ hội. Hiện nay, trang phục 

của các dân tộc còn được tạo thành những sản phẩm hàng hóa phục vụ 

khách tham quan du lịch trong và ngoài nước hoặc tham gia các gian hàng 

quảng bá sản phẩm. Hiện nay, huyện còn gần 3.000 khung cửi đang hoạt 

động với trên 4.000 người tham gia thêu ren, thêu hàng thổ cẩm.[ Nguồn: 

Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mai Châu]. 

Nhận thấy được vai trò và tầm quan trọng của văn hóa nghệ thuật 

truyền thống, huyện đã thực hiện bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị 

văn hóa cũng như tài nguyên du lịch, hướng đến phát triển du lịch cộng 

đồng, Mai Châu giới thiệu khách tham quan du lịch về nếp sống, văn hóa 

và các phong tục tập quán của nhân dân các dân tộc; phát huy và khai thác 

các điều kiện tự nhiên cơ sở vật chất, xây dựng thôn, bản văn hóa, khôi 

phục lễ hội truyền thống và nghệ thuật dân gian tiêu biểu; phát triển làng 

nghề gắn với du lịch như dệt, đan, chế tạo nhạc cụ, sản xuất hàng lưu 

niệm... Không những vậy huyện đã thực hiện phục dựng thành công lễ hội 

Xên Mường của người Thái. 

  Qua trưng cầu ý kiến của 200 người được hỏi, tác giả thu được kết 

quả có 170/200 người được hỏi chiếm 85% nhận định công tác bảo tồn và 

phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống đã được làm tốt, chỉ có 10% cho 

rằng ở mức trung bình và 5% cho rằng ở mức không tốt [Phụ lục 2.tr97] 
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 Như vậy có thể thấy, chính quyền địa phương và người dân tại bản 

Lác đã làm khá tốt công tác bảo tồn và phát huy văn hóa nghệ thuật truyền 

thống. Địa phương đã có nhiều hình thức để các loại hình nghệ thuật truyền 

thống sống được trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là để thu hút thanh niên. 

Tuy nhiên trong số những người được hỏi vẫn có 15% cho rằng công tác 

bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc còn ở mức trung bình và chưa tốt. Đây 

là vấn đề cần được chính quyền và người dân bản Lác quan tâm và có hành 

động cụ thể để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.[ Phụ lục 2.tr98] 

2.2.3. Công tác tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động văn hóa 

  Hiện nay, công tác tuyên truyền, giới thiệu các hoạt động văn hóa 

tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu đang thực hiện 

và đạt hiệu quả tốt trong nhiều năm trở lại đây. Công tác tuyên truyền và 

giới thiệu về hoạt động văn hóa tại khu du lịch có vai trò quan trọng bởi nó 

đem lại nguồn lợi không chỉ về văn hóa mà còn lợi ích về kinh tế. 

Theo kết quả trưng cầu ý kiến tác giả đã thống kê thì trên 70% người 

dân cũng như du khách tại bản Lác khẳng định rằng công tác tuyên truyền,  

quảng bá về các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác là tốt Xã Chiềng 

Châu nói riêng và Phòng Văn hóa và thông tin huyện Mai Châu nói chung 

đều có sự quan tâm đặc biệt với công tác tuyên truyền, quảng bá về các 

hoạt động văn hóa tại bản Lác. Với định hướng phát triển loại hình du lịch 

cộng đồng, mỗi ngôi nhà sàn trong bản Lác đều có những cửa hàng tạp hóa 

nhỏ, bày bán vô số những sản vật của núi rừng, đồ thổ cẩm của người Thái 

hay đồ thủ công mỹ nghệ. Đến với bản Lác, du khách có thể thoải mái lựa 

chọn những chiếc túi xách xinh xắn, những chiếc khăn và bộ quần áo thổ 

cẩm đẹp đẽ, duyên dáng. Đó cũng chính là một trong những hình thức 

quảng bá văn hóa truyền thống của người Thái đối với du khách. Bên cạnh đó 

trưởng bản cũng thường xuyên khuyến khích các gia đình kinh doanh 

homestay làm một trang hoặc một trang cá nhân riêng cho từng hộ nhằm 
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quảng bá hình ảnh và các văn hóa truyền thống của người Thái. Quảng bá 

hình ảnh thông qua internet là một hình thức quảng bá rất hiệu quả hiện nay 

đối vói các hoạt động văn hóa.  

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động văn hóa 

tại khu du lịch vẫn còn nhiều điểm bất cập. Theo kết quả phỏng vấn của tác 

giả ngày 8/6/2018 người phỏng vấn chia sẻ với tác giả luận văn:  

Hoạt động văn hóa giúp con người rát nhiều về tinh thần nhưng 

bên cạnh đó các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ở trong 

bản dần dần mờ nhạt và không được thường xuyên như trước 

nữa. Đa số bây giờ các sinh hoạt đều tự phát do những người 

yêu thích đam mê chơi chứ không còn nhiều hội thi đấu như 

trước nữa. Thêm đó là các phong tục tập quán cũng dần dần bị 

người dân lãng quên và chạy theo xã hội hiện đại, không còn 

giữ được nét nguyên bản như trước [Phụ lục 3, tr.113]. 

 Cũng tiếp thêm nữa, từ kết quả trưng cầu ý kiến vẫn có ý kiến cho 

rằng công tác tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động văn hóa tại bản Lác 

chưa thực hiện tốt và thường xuyên. Cụ thể tác giả đã thu được có 10/200 

người chiếm tỉ lệ 5% cho rằng công tác tuyên truyền tại bản Lác vẫn chưa 

thường xuyên và chưa đạt hiệu quả [Phụ lục 2, tr.98]. 

Bản Lác là nơi thu hút khách du lịch đông nhất bởi có nền văn hóa 

đặc trưng và khác biệt, nhờ vậy càng cần phải nỗi lực bảo vệ gìn giữ và 

phát triển. Do chưa có hệ thống quản lý chặt chẽ thêm vào đó là giao thoa 

với nhiều nền văn hóa khác nhau nên nền văn hóa của người Thái có nhiều 

dấu hiệu mai một, các nhà sàn cũng dân dần bị cải biến bằng cột bê tông và 

không còn giữ nguyên vẹn như thời cổ xưa. Cần phải có biện phấp khắc 

phục và phục dựng những vấn đề đó nhằm giữ gìn và phát triển nền văn 

hóa Thái được bền vững và tốt đẹp. Điều này cũng cho thấy vai trò đặc biệt 

của công tác tuyên truyền giới thiệu các hoạt động văn hóa tại bản Lác. 
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Mặc dù công tác này đã được đại bộ phận người dân tại bản Lác, khách du 

lịch, cán bộ quản lý văn hóa nhìn nhận và đánh giá tốt. Tuy nhiên cũng cần 

nhiều hơn nữa những biện pháp, cách thức tuyên truyền để văn hóa Thái 

được thấm vào nhận thức và lan tỏa thành hành động của không chỉ người 

dân bản địa, cán bộ quản lý văn hóa mà cả khách du lịch trong và ngoài 

nước. 

2.2.4. Quản lý đội biểu diễn nghệ thuật không chuyên  

Đến bản Lác chắc chắn ai cũng sẽ được thưởng thức các hoạt động 

biểu diễn văn nghệ, uống rượu cần, nhảy xạp... Để duy trì những hoạt động 

văn nghệ thường xuyên suốt thời gian qua thì đội văn nghệ trong khu du 

lịch đã có nhiều chính sách đãi ngộ cho diễn viên múa cũng như cho toàn 

đội. Bên cạnh đó đội văn nghệ không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn đáp 

ứng nhu cầu cho dân bản. Chính quyền địa phương thường xuyên có nhiều 

hoạt động và hỗ trợ cho các đội văn nghệ trong bản Lác. Khi đến Mai Châu 

thường hay nhắc đến các đội văn nghệ quần chúng mang đậm văn hóa dân 

tộc Thái, Mông, Mường… Trong các buổi liên hoan, hội diễn, các đội văn 

nghệ thường biểu diễn các tiết mục múa, hát đặc trưng của dân tộc. Các tiết 

mục đa phần được dàn dựng, đầu tư công phu thể hiện bản sắc văn hóa, đời 

sống tinh thần của người dân nơi đây và nhận được sự đón nhận, cổ vũ 

nhiệt tình của người xem.  

Theo kết quả phỏng vấn ngày 10/6/2018 người được phỏng vấn là 

cán bộ phụ trách đội văn nghệ chia sẻ vói tác giả:  

Đội văn nghệ tuy mới được thành lập khoảng 2 năm nhưng mặt 

bằng chung là tất cả khách khi đến với bản Lác đều có nhu cầu 

xem các chương trình văn nghệ bao gồm có múa hát, nhảy sạp, và 

uống rượu cần, cùng với đó là có sự giao lưu của khách với đội 

múa. Tạo sự hòa đồng vui vẻ cho du khách khi đến và thăm quan 

bản Lác. Đội của mình đều lấy theo giá chung là từ 700 - 800 
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nghìn một xuất diễn, nếu là đối tượng sinh viên thì sẽ lấy giá 

mềm hơn. Để tồn tại được một đội văn nghệ thống nhất, đoàn kết 

bản thân chị cũng rất cố gắng và nỗ lực gương mẫu quản lý chặt 

chẽ và tính chuẩn xác. Điều này giúp đưa hình ảnh của dân tộc 

mình đối với du khách [Phụ lục 4, tr.112]. 

Theo kết quả trưng cầu ý kiến của 200 người được hỏi, tác giả đã thu 

được kết quả 160/200 người chiếm 80% nhận định hoạt động nghệ thuật 

không chuyên do các tổ chức, đoàn thể đảm trách đạt kết quả tốt và hiệu 

quả. Trong quá trình điền dã, khảo sát thực tế tác giả cũng nhận thấy rằng 

cách quản lý các đội biểu diễn nghệ thuật không chuyên tại bản Lác khá tốt 

và có hiệu quả. Tuy vậy, cũng còn một số ít khi được kết quả trưng cầu ý 

kiến  cho rằng hoạt động nghệ thuật còn chưa tích cực chiếm tói 15%. 

Những biểu hiện hoạt động nghệ thuật chưa tích cực xuất phát từ mô hình 

các câu lạc bộ tự phát, hoạt động theo nhóm [Phụ lục 2, tr.99].  

Nhóm đông do vậy có rất nhiều tranh cãi về tiền bạc, người làm ít 

người làm nhiều, thêm nữa là chia công không đồng đều. Do chưa có đội 

ngũ cán bộ quản lý được đào tạo bài bản nên các đội văn nghệ chưa hoạt 

động thực sự như mong muốn. Nhiều hoạt động biểu diễn chưa chuyển tài 

được đặc trưng của văn hóa Thái tại bản Lác, mà đôi khi còn pha trộn cả 

những tiết mục chưa được đầu tư kỹ lưỡng về nghệ thuật. 

Việc quản lý và hỗ trợ các đội văn nghệ không chuyên trong bản là 

rất cần thiết. Văn nghệ cũng có một vị trí quan trọng trong hoạt động văn 

hóa của người Thái bởi đó không chỉ là tham gia các hoạt động giải trí mà 

còn việc gìn giữ và phát huy văn hóa Thái gắn với phát triển du lịch. 

2.2.5. Quản lý sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa  

Nhằm quản lý hiệu quả các sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa của người 

Thái tại bản Lác, xã Chiềng Châu cũng như huyện Mai Châu đã có nhiều 

chính sách nhằm thúc đẩy nhân dân duy trì những nếp sống văn hóa như 
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hiện nay. Với mục đích đáp ứng nhu cầu tinh thần, đời sống tâm linh của 

người dân, các sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa ra đời, được duy trì và trao 

truyền từ đời này qua đời khác. Các sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tiêu biểu 

tại bản Lác, Mai Châu có thể kể đến như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên (phi 

lườm), tín ngưỡng bái vật tổ, tín ngưỡng phi chà vàng, tín ngưỡng thờ chủ 

đất (phi chảu đin), tín ngưỡng thờ rắn nước thuồng luồng,tín ngưỡng thờ 

thành hoàng (sừn), tín ngưỡng làm vía, lễ cúng vía, lễ giải hạn, lễ sên bản 

sên mường (cầu phúc bản mường)… Đặc biệt là tết của người Thái ở Mai 

Châu. Tết của người Thái ở bản Lác Mai Châu gồm hai tết lớn là tết cơm 

mới (khau mờ) và tết Nguyên Đán. Tết cơm mới khép lại chu trình sản xuất 

một năm, mở ra một chu trình làm ăn mới. Đối với tết Nguyên Đán, xưa 

kia người Thái bản Lác không có tục ăn tết này. Nhưng do sinh sống cạnh 

cộng đồng người Việt, người Mường, người Thái ở đay cũng chịu ảnh 

hưởng. Và dịp tết Nguyên Đán người Thái kiêng không đi làm trong ba 

ngày hai mươi chín, ba mươi tháng chạp và mùng một tháng giêng. 

Theo kết quả phỏng vấn sâu Ông Hồng trưởng bản Lác tác giả luận 

văn thu được:  

Để duy trì các lễ hội ở bản Lác huyện đã phối hợp với tôi và xã 

Chiềng Châu đưa ra những giải pháp để lễ hội và văn hóa tộc 

người Thái không bị phai mờ. Mục đích chung của lễ hội đó là 

thể hiện tấm lòng tôn kính tri ân của nhân dân, tưởng nhớ công 

lao to lớn của các vị nhân thần tiền bối và cầu cho quốc thái, dân 

an, bản mường no ấm, quanh năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng 

bội thu, gia đình hạnh phúc, đất nước vinh hoa, phồn thịnh. 

Nhưng cho tới hiện tại, một số các hoạt động sinh hoạt văn hóa 

trong bản đã có sự mai một và thiếu hụt. Các lễ hội diễn ra phần 

lớn là chú trọng vào phần hội, phần lễ lược bỏ đi rất nhiều thêm 

nữa là do sinh sống và làm việc với môi trường nhiều dân tộc và 
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các cơ quan quản lý chưa đi sâu sát được với nhân dân, bởi vậy 

các sinh hoạt tín ngưỡng cũng dần bị mai một theo và pha lẫn với 

nhiều văn hóa khác. Cần có biện pháp nhằm thúc đẩy người dân 

bảo vệ và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của riêng mình [Phụ 

lục 4, tr.118]. 

Ngoài trưởng bản, tác giả luận văn đã tiến hành phỏng vấn sâu ngày 

(10/6/2018) một người dân địa phương đã sinh ra và lớn lên tại bản Lác 

chia sẻ rằng :   

Là người dân ở Mai Châu lâu năm cô luôn giữ nét văn hóa truyền 

thống của dân tộc mình, từ nhà cửa, nếp sống cho tới ăn uống, cô 

luôn giáo dục con cái phải giữ nền văn hóa của tộc mình không 

được để mất đi [Phụ lục 4, tr.119]. 

 Theo kết quả trưng cầu ý kiến trên 200 người được hỏi có tới 

180/200 người chiếm tới 90% cho rằng sinh hoạt tín ngưỡng tại khu du lịch 

là tốt và quan trọng. Bên cạnh đó vẫn có tới 20/200 người chiếm tỉ lệ 10% 

cho rằng là khá quan trọng và không có người có y kiến cho rằng sinh hoạt 

văn hóa ít quan trọng. 

Sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng là hoạt động vô cùng cần thiết trong 

đời sống của người dân bản địa. các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng ở đây 

còn tạo ra sức hấp dẫn đặc biệt của văn hóa tộc người Thái và với khách du 

lịch. Đó không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà đó còn mang ý 

nghĩa rất lớn đối với tộc người Thái tại bản Lác. Nhận thấy được rằng du 

lịch càng ngày càng phát triển tại bản Lác đồng nghĩa với việc các hoạt 

động văn hóa nói chung và sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng nói riêng cũng 

dần bị mai một và bớt đi đặc sắc như trước kia nữa do ảnh hưởng của 

thương mại hóa. Do nhiều lý do khách quan nhưng trên thực tế cần phải có 

chính sách cụ thể để sinh hoạt tín ngưỡng của nười dân được duy trì đều 

đặn và có ý nghĩa sâu đậm hơn đối với người dân bản địa. 
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2.2.6. Quản lý dịch vụ văn hóa khác gắn với phát triển du lịch 

Dịch vụ văn hóa là hoạt bao gồm các dịch vụ đáp ứng nhu cầu 

thưởng thức, trải nghiệm văn hóa cho khách du lịch. Các dịch vụ văn hóa 

tại bản Lác gắn với phát triển du lịch có thể kể đến như: dịch vụ cho thuê 

trang âm, loa đài, dịch vụ cho thuê trang phục, thuê sạp, chụp ảnh, thuê 

phương tiện vận chuyển, cho thuê nhà nghỉ tại bản, kinh doanh ẩm thực… 

Điều này có được là do người dân và các hộ kinh doanh tại bản Lác đã tích 

lũy nhiều kinh nghiệm phục vụ các đối tượng khách khác nhau. Hiện nay, 

100% hộ gia đình tại bản Lác đều tham gia kinh doanh các dịch vụ văn hóa 

khác nhau gắn với du lịch. Du lịch trở thành nguồn thu nhập cính của các 

hộ gia đình ở đây. 

Theo kết quả trưng cầu ý kiến của 200 người được hỏi, tác giả đã thu 

được kết quả có 160/200 người chiếm 80%  nhận định rằng các dịch vụ văn 

hóa tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu đáp ứng nhu cầu của khách 

tốt. Nhưng bên cạnh đó vẫn có 15% cho rằng hoạt động này tại bản Lác chỉ 

đáp ứng cơ bản và 5% cho rằng đáp ứng một phần. Qua đó, có thể nhận 

thấy rằng bên cạnh những dịch vụ văn hóa cần được hoàn thiện bổ sung để 

đáp ứng xu thế phát triển của du lịch hiện này nhưng không làm mất đi bản 

sắc của khu du lịch này [Phụ lục tr.99]. 

Theo thông tin của cán bộ Phòng Văn hóa huyện Mai Châu cung 

cấp: để bản Lác phát huy được tiềm năng thế mạnh, trở thành điểm đến yêu 

thích của du khách trong và ngoài nước, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, 

Thể thao và du lịch tỉnh Hoà Bình phối hợp với Trung Tâm COHED (Tổ 

chức phi lợi nhuận trực thuộc Liên Hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt 

Nam) sẽ đẩy mạnh xúc tiến du lịch Mai Châu tại Hà Nội; phát triển các ý 

tưởng sáng tạo về các sản phẩm du lịch mới như: tạo con đường hoa, cánh 

đồng hoa, cơ sở dạy nghề du lịch miễn phí cho thanh niên dân tộc tại địa 

phương, làm sách ảnh giới thiệu về Mai Châu với các điểm đến nổi bật, 
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giới thiệu các đặc sản văn hóa và ẩm thực của địa phương. Trong hoạt động 

này bản Lác đã thực hiện khá tốt và thành công nhưng hiện trong khu du 

lịch chưa có nhiều con đường hoa điều này không được như mong đợi của 

du khách.   

Theo kết quả phỏng vấn ngày 15/7/2018 du khách thăm quan tại bản 

Lác của tác giả luận văn như sau:  

Cô lên đây được một hôm nhưng cô thấy hoạt động văn hóa ở đây 

rất phong phú, có múa hát, nhảy sạp, mà cô thấy ở đây văn hóa 

ứng xử người dân rất thân thiện, dễ gần, có thể là tới nhầm nhà 

nhưng người dân vẫn rất niềm nở chỉ nhà cô đã đặt trước. Cô 

cũng rất ấn tượng với văn hóa ẩm thực nữa, đồ ăn ở đây rất ngon, 

phong phú, thanh và tươi; cảm giác rất an toàn. Còn điều nữa cô 

rất thích là khí hậu ở đây trong lành, mát mẻ thoáng. Cô đi lên 

đây rất hài lòng và không có điều gì phải chê cả lần sau cô sẽ đưa 

cả gia đình cô lên đây chơi lần nữa [Phụ lục 4, tr.112]. 

Từ nguồn khảo sát và quan sát thực tế của tác giả nhận thấy do lượng 

khách du lịch đến bản ngày càng đông, nên các mô hình hometay được xây 

dựng và triển khai để phục vụ khách du lịch tìm hiểu và trải nghiệm cuộc 

sống của đồng bào Thái cũng ngày càng nhiều. Bản Lác có hơn 25 nhà sàn 

được dùng để phục vụ khách du lịch… dưới chân sàn nhà có những sản 

phẩm lưu niệm như: khăn, váy, ví thổ cẩm, các hình con thú. Không chỉ có 

nhà sàn hay những sản phẩm lưu niệm thủ công, đến bản Lác du khách còn 

được trải nghiệm văn hóa ẩm thực đa dạng những đặc sản của vùng như 

rượu cần, cơm nếp, ống lam, gà đồi nướng lá dong, măng rừng luộc chấm 

vừng, cá suối hấp đã trở thành những món ăn được du khách truyền tai 

nhau sau kỳ nghỉ ở Mai Châu. Do khách du lịch đông và ảnh hưởng của 

thương mại hóa mà không ít dịch vụ văn hóa tại bản Lác đã mất tính 

nguyên bản như trước. Như các sản phẩm thổ cẩm hiện nay đều nhập từ 
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xuôi lên chứ không còn làm bằng tay như trước nữa. Các đồ ăn thức uống 

cũng dần biến đổi từ cách chế biến đến thực phẩm chế biến là lý do khiến 

cho các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch dần trở nên không còn hấp dẫn 

và lý thú nữa. Hiện nay tại bản Lác còn xuất hiện thêm hoạt động massage 

đây là hoạt động rất dễ đi sang chiều hướng tiêu tực không lành mạnh các 

hoajt động xe điện chuyên chở khách cũng có nhiều điều bất cập ví như các 

xe điện vận chuyển nhiều hộ gia đình vẫn cho lái xe chở khách tói khu vực 

cấm mặc dù chưa có giấy cấp phép. Một cách sâu sa, điều này phát triển 

luôn có tính hai mặt, đặc biệt là việc phát triển du lịch tại một địa điểm gắn 

với văn hóa tộc người. Vì vậy, việc cân đối hài hòa giữa mục tiêu phát triển 

và gìn giữ các giá trị văn hóa bản địa là điều không thể bỏ qua trong điều 

kiện hiện nay. 

2.2.7. Công tác thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng hoạt động văn hóa 

tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu 

Là hoạt động không thể thiếu trong công tác quản lý, công tác thanh 

kiểm tra và thi đua khen thưởng với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý 

tổ chức hoạt động văn hóa tại bản Lác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên 

thực tế các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa hay các hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn đều cần phải có các hoạt động thanh, kiểm tra để đạt được 

hiệu quả tốt nhất. 

Trong kết quả phỏng vấn của tác giả ngày 6/6/2018 người  đang hoạt 

động kinh doanh dịch vụ văn hóa như sau:  

Hoạt động thanh, kiểm tra, cô nhận thấy là thường xuyên và đều 

đặn. Nhưng các hoạt động khen thưởng thì hầu như là chưa có, đa 

số chỉ mang tính chất tán dương, khen thưởng, hỗ trợ về tinh thần 

chứ không có hiện vật hay bằng khen [Phụ lục 4, tr 110]. 

Theo kết quả phỏng vấn ngày 6/6/2018 với cán bộ quản lý tại địa 

phương thì:  
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Hệ thống quản lý các dịch vụ văn hóa còn mỏng chưa thực sự 

được sát xao, còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được cho nhân 

dân ví như: về an sinh môi trường, việc xử lý rác thải chưa thực 

sự triệt để các hoạt động văn hóa như chào đón khách đã không 

mặc trang phục truyền thống nữa thay vào đó là các thường phục 

như người Kinh. Các món ăn truyền thống bị cắt bỏ thay vào đó 

là những món của người Kinh. Thêm nữa là các hộ gia đình cũng 

không được khen thưởng nhiều do kinh phí còn chưa được hoàn 

thiện nhưng tại đây thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm 

hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Do chưa có 

ban quản lý cụ thể về các vấn đề này nên còn nhiều tồn tại và 

chưa khắc phục được [Phụ lục 4, tr 113]. 

Theo kết quả trưng cầu ý kiến tác giả đã thu được có 170/200 người 

chiếm tới 85% nhận định rằng công tác thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng 

trong các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, 

huyện Mai Châu là tốt ; chỉ 30/200 người chiếm tỉ lệ 15% nhận định rằng 

công tác thanh kiểm tra tại khu du lịch khá hoặc chưa tốt và không có 

người nào nhận định rằng công tác này trung bình và không tốt [Phụ lục 4. 

tr.100]. 

Có thể khẳng định, công tác thanh, kiểm tra và thi đua khen thưởng 

trong công tác hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác là tốt. Hoạt động 

này diễn ra khá thường xuyên. Nhưng việc thi đua, khen thưởng chưa thực 

sự được đẩy mạnh trong công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. trọng trong 

2.2.8 Vai trò của cộng đồng đối với quản lý các hoạt động văn hóa 

         Cộng đồng có vai trò đặc biệt quan việc duy trì người dân và các tổ 

chức đoàn thể như: Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Hội người nông dân, 
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Mặt trận tổ quốc,… Các tổ chức đoàn thể tham gia vận động và là lòng cốt 

trong các hoạt động văn hóa như liên hoan văn nghệ, múa sạp, thi tài, duy 

trì việc mặc trang phục truyền thống, trồng vườn hoa tạo cảnh quan, giữ gìn 

môi trường sinh thái, môi trường văn hóa… Từng cá nhân, từng hộ gia đình 

duy trì các nghi lễ, lễ hội trong sinh hoạt thường ngày, duy trì các sinh hoạt 

văn hóa homestay, ẩm thực, cho và tự quản các hoạt động văn hóa tại bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình . Cộng đồng ở đây 

đóng vai trò vừa là người sáng tạo, duy trì và tự quản các hoạt động văn 

hóa. Cộng đồng tại bản Lác bao gồm thuê trang phục, âm thanh, cho thuê 

sân bãi tổ chức các hoạt động văn nghệ, cho thuê xe đạp, bán đồ lưu 

niệm…  

Người dân tại bản Lác phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa vụ của 

người dân và các hộ kinh doanh trong việc chấp hành nội quy, quy định của 

chính quyền địa phương; thực hiện khá tốt việc niêm yết giá bán và cho 

thuê các dịch vụ văn hóa; Tự giác chấp hành công tác vệ sinh môi trường; 

an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm túc theo quy định khu vực được bán 

hàng lưu niệm, khu vực được tổ chức các hoạt động liên hoan, văn nghệ. 

Các tổ chức đoàn thể như: Mặt trận tổ quốc, Đoàn thanh niên, Hội 

phụ nữ tích cực chủ động tham gia việc giữ gìn, đảm bảo công tác an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, giữ gìn cảnh quan môi 

trường đặc biệt là trong những ngày cuối tuần thứ bẩy, chủ nhật hoặc các 

ngày lễ. Mỗi tổ chức đoàn thể sẽ cắt cử từ một đến hai người trực tiếp tham 

gia tuyên truyền, vận động người dân trong bản thực hiện các nội dung 

công việc trên để duy trì các hoạt động văn hóa và môi trường văn hóa tại 

bản Lác.  

Tiến hành phỏng vấn sâu với đại diện Đoàn thanh niên xã Chiềng 

Châu với nội dung “Các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã phát huy vai trò 
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như thế nào trong công tác quản lý hoạt động văn hóa tại bản Lác “, Tác giả 

luận văn thu được kết quả sau:  

Đoàn thanh niên xã luôn tích cực trong việc luôn phát động và 

duy trì các hoạt động văn hóa tại bản Lác. Ngoài việc hướng cho 

thanh thiếu niên tới các hoạt động lành mạnh, vì cộng đồng thì 

còn tạo qua sức hấp dẫn cho bản Lác. Không những thế mỗi cán 

bộ Đoàn như chúng tôi còn là những tấm gương cho việc đẩy 

mạnh các hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt động gìn giữ 

bản sắc văn hóa của người Thái. Chúng tôi luôn tham gia và đi 

đầu trong các hoạt động do Ban chấp hành Đoàn xã Chiềng Châu 

và huyện Đoàn Mai Châu phát động  [PL4, tr.122]. 

 Trong các cuộc tiếp xúc cử tri do Hội đồng nhân dân huyện Mai 

Châu và Hội đồng nhân dân xã Chiềng Châu tổ chức, các cử tri đại diện 

cho cộng đồng dân cư đã đề đạt và phản ánh nhiều nội dung liên quan đến 

công tác quản lý văn hóa, như cần xây dựng nội quy, quy định củ thể đối 

với các hoạt động văn hóa, việc kinh doanh dịch vụ văn hóa cần đảm bảo 

phù hợp với thuần phong mỹ tục và bản sắc văn hóa của người Thái hay 

việc làm gì để phát triển du lịch bằng chính bản sắc văn hóa đặc trưng của 

người Thái mà không làm mất đi bản sắc văn hóa đặc trưng của người Thái 

Mai Châu… Như vậy, người dân đã phát huy vai trò tăng cường, giám sát, 

phản biện xã hội đối với các cơ quan nhà nước; giúp các cơ quan quản lý 

nhà nước điều chỉnh hoàn thiện về chính sách.  

 Hiện nay trên địa bàn bản Lác đã thành lập các tổ tự quản môi 

trường. Các tổ tự quản phối hợp với các cá nhân và các hộ kinh doanh 

homestay bán đồ lưu niệm có trách nhiệm quản lý, bảo đảm công tác vệ 

sinh môi trường, giữ gìn sinh hoạt văn hóa truyền thống (múa xòe, nhảy 

sạp, mặc trang phục người Thái, giữ gìn cảnh quan của bản, duy trì ẩm thực 
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của người Thái…). Điều này khẳng định vai trò và sự tham gia của cộng 

đồng trong công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại bản Lác, xã Chiềng 

Châu, huyện Mai Châu.  

 Trong thành phần Ban tổ chức các lễ hội, liên hoan văn nghệ đề có 

sự tham gia của đại diện cộng đồng dân cư nhằm giúp họ phát huy vai trò 

chủ động, sáng tạo, tự quản trong các hoạt động văn hóa.  

 Có thể nói, cộng đồng tại bản Lác là một trong những chủ thể đóng 

vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác quản lý văn hóa. Điều đáng nói ở 

đây là với đặc trưng là một khu du lịch cộng đồng, được biết đến bởi tính 

độc đáo của văn hóa cộng đồng thì cộng đồng dân cư tại bản Lác trở thành 

nhân tố quyết định trong công tác quản lý và duy trì các hoạt động văn hóa 

tại bản Lác.  

2.3. Đánh giá chung và những vấn đề đặt ra 

2.3.1. Ưu điểm, nguyên nhân 

2.3.1.1. Ưu điểm  

Trong vài năm trở lại đây, cụ thể là khoảng hai năm trở lại đây người 

dân trong bản đã có nhận thức sâu, rộng hơn về chủ trương, chính sách, 

pháp luật của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số,  

họ biết chăm chút cho cuộc sống của mình hơn và càng ngày càng trở nên 

đẹp hơn trong mắt những người du khách khi tới với bản Lác cũng là 

những ưu điểm mà người dân bản Lác đã và đang gìn giữ. Vì thế, người 

dân trong bản càng có ý thức hơn trong việc bảo vệ, gìn giữ phát triển nền 

văn hóa của dân tộc Thái. 

Người Thái tại bản Lác thông qua các sinh hoạt văn hóa của mình 

một mặt đáp ứng nhu cầu thưởng thức, nhu cầu tinh thần phong phú của 

mình. Mặt khác, họ đã biết cách gìn giữ, biến những sinh hoạt văn hóa ấy 

thành những giá trị hấp dẫn, lôi cuốn khách du lịch. Từ những sinh hoạt 
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văn hóa có tính đặc trưng, đặc sắc của mình, với tâm hồn và tính cách thân 

thiện cởi mở của người Thái họ đã bổ sung làm giàu thêm các sinh hoạt văn 

hóa đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Chính điều này tạo ra tính 

hấp dẫn cho khu du lịch bản Lác. Các sinh hoạt văn hóa ở đây tạo cho điểm 

du lịch bản Lác có một sức hấp dẫn hơn hẳn so với nhiều điểm du lịch văn 

hóa cộng đồng khác. 

Thêm nữa, sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Chính quyền địa 

phương cũng là một thuận lợi lớn để các sinh hoạt văn hóa tại bản Lác phát 

triển đúng hướng, mạnh mẽ trong thời gian qua.  

Các hoạt động văn hóa và quản lý hoạt động văn hóa tại bản Lác 

nhận được sự quan tâm đồng thuận của người dân từ người có uy tín trong 

cộng đồng là trưởng bản, đến các tổ chức, đoàn thể, các hộ kinh doanh và 

người dân. Chính những thuận lợi này mà sinh hoạt văn hóa tại bản Lác 

không chỉ là sinh hoạt của cộng đồng bản địa mà đã trở thành giá trị cốt lõi 

của khu du lịch văn hóa cộng đồng này. Cộng đồng đã và đang phát huy vai 

trò chủ động trong công tác sáng tạo, duy trì và tự quản hoạt động văn hóa 

tại khu du lịch bản Lác. Các hoạt động văn hóa tại bản Lác và công tác tự 

quản của cộng đồng vừa tạo nên sự hấp dẫn và đặc sắc cho khu du lịch 

cộng đồng này. 

2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả và những thành tựu, công tác quản lý hoạt 

động văn hóa tại bản Lác cũng còn một số hạn chế đó là : 

Nhân sự quản lý về các hoạt động văn hóa còn mỏng thưa thớt không 

đủ để phát triển tất cả các hoạt động trong bản. Song song với đó là các 

dịch vụ tiếp đón khách, dịch vụ văn hóa trong bản dần trở nên đi xuống và 

không có sự duy trì và bảo tồn bản sắc văn hóa của người Thái. Các hoạt 

động văn hóa văn nghệ tại địa  phương đáp ứng nhu cầu thưởng thức tinh 

thần của người Thái tại đây phần đa là không có nhiều hoạt động không 
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diễn ra thường niên, khi có lễ tết mới xuất hiện các hoạt động như ca múa 

nhạc, các trò chơi dân gian… Chủ yếu là các hoạt động văn hóa văn nghệ 

phục vụ khách du lịch. Đó chính là điểm yếu và còn chưa đạt được của bản 

trong nhiều năm qua. Các điệu múa, điệu xòe trang phục biểu diễn có xu 

hướng đơ giản hóa. 

Tuy đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng trên thực tế công 

tác tư tưởng nói chung, nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

Thái ở huyện Mai Châu nói riêng còn tồn tại nhiều yếu kém, bất cập, thể 

hiện trên các mặt, đó là: Nhận thức của một số cấp cơ sở về vị trí, vai trò 

của công tác tuyên truyền với việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân 

tộc chưa thực sự sâu sắc và toàn diện. Công tác phổ biến các giá trị bản sắc 

văn hoá chưa được chú trọng đúng mức, chưa thực sự trở thành việc làm 

thường xuyên, liên tục của mỗi cấp, mỗi ngành. Nhiệm vụ giữ gìn, phát 

huy bản sắc văn hóa dân tộc Thái trên địa bàn huyện chưa đáp ứng được 

yêu cầu của thời kỳ mới. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên trách cho 

cấp uỷ đảng, chính quyền về nhiệm vụ phát triển văn hóa còn chậm và 

mang tính sự vụ. Hệ thống quản lý các dịch vụ văn hóa còn mỏng chưa 

thực sự được sát xao, còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được cho nhân dân 

ví như: về an sinh môi trường việc xử lý rác thải chưa thực sự triệt để các hoạt 

động văn hóa như chào đón khách đã không mặc trang phục truyền thóng nữa 

thay vào đó là các thường phục như người Kinh. Các món ăn truyền thống bị 

cắt bỏ thay vào đó là những món của người Kinh. Do chưa có ban quản lý cụ 

thể về các vấn đề này nên còn nhiều tồn tại và chưa khắc phục được. 

Là một huyện còn nghèo nàn về kinh tế nên chưa thể có chính sách 

cụ thể về các hoạt động quản lý văn hóa, trong đó có chính sách khen 

thưởng vói các tổ chức cá nhân thực hiện quản lý tổ chức tốt các hoạt động 

văn hóa. 

Địa phương hiện chưa có một đề tài cụ thể nào quy định về việc quản 

lý, tổ chức các hoạt động vân hóa tại bản Lác. Rõ ràng với đặc thù là một 
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khu du lịch cộng đồng thì việc có một chê tài cụ thể, quy định rõ chức 

quyền, nhiệm vụ của một cơ quan quản lý, các nội dung trong danh mục 

quản lý các hoạt động văn hóa là đặc biệt cần thiết. 

Sự phát triển mạnh mẽ của khu du lịch cùng với đó là sự du nhập của 

văn hóa vùng miền, văn hóa nước ngoài cũng làm cho nhiều sinh hoạt văn 

hóa truyền thống của người Thái tại bản Lác đứng trước nguy cơ mất dần. 

Chưa kể sự gia tăng quá lớn của cá đoàn khách du lịch, với số lượng lớn, thậm 

chí lớn hơn rất nhiều so vói người dân địa phương và thường xuyên cũng dẫn 

tới một nguy cơ là sự phá vỡ cấu trúc văn hóa, sự mất đi những giá trị cốt lõi 

của văn hóa Thái tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. 

2.3.3. Những vấn đề đặt ra 

Công tác tuyên truyền, triển khai hướng dẫn các văn bản quản lý nhà 

nước về hoạt động văn hóa tại bản Lác, Mai châu còn thiếu những chế tài 

cụ thể, công tác tuyên truyền thu hút và sự chú ý của thanh thiếu niên tại 

bản Lác. Có lợi thế về khí hậu và môi trường trong lành mát mẻ, bản Lác 

đã và đang thực hiện được nhiều hoạt động văn hóa mang tính chất duy 

trì và phát triển nhưng bên cạnh đó giới trẻ trong bản hiện nay lại không 

muốn đi theo con đường làm du lịch do đó đã khiến cho công tác tuyên 

truyền và triển khai các hoạt động văn hóa càng trở nên yếu kém và 

không được ưa chuộng. 

Việc tập hợp sưu tầm các giá trị văn hóa truyền thống Thái của bản 

Lác chưa được đầu tư xứng tầm mà chủ yếu do truyền miệng chưa có văn 

bản vì vậy còn gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo tồn và phát huy văn 

hóa. Bảo tồn và phát triển nền văn hóa truyền thống của người Thái Mai 

Châu là một nhiệm vụ cấp thiết đối với người dân trong bản Lác, bởi nền 

văn hóa Thái hiện này dần trở nên mờ nhạt và hòa lẫn với nền văn hóa của 

người Kinh sống tại đây, nhiều thủ tục trong lễ hội, đám cưới, sinh hoạt văn 
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hóa cũng dần bị thay đổi theo thời gian. Bởi vậy cần phải có các biện pháp 

nhằm bảo tồn và phát huy nền văn hóa đặc sắc này. 

Các đội biểu diễn nghệ thuật không chuyên ít nhiều bị ảnh hưởng bởi 

xu hướng thương mại hóa phục vụ khách du lịch từ nhiều nơi đến nên làm 

cho bản sắc văn hóa của người Thái tại Mai Châu bị mai một và chưa có 

chỗ đứng vững chắc. Do đang sinh sống gần với nhiều dân tộc người và 

theo xu hướng hiện đại hóa nên người dân trong bản dần dần thương mại 

hóa và theo phong tục tập quán của người Kinh và không còn giữ được 

nguyên vẹn nét truyền thống của người Thái. Cùng với đó là các điệu múa 

phục vụ du khách cũng dần được biến đổi, trở nên hiện đại hơn phù hợp 

với thời đại hiện nay do vậy nét độc đáo của người Thái Mai Châu dần bị 

mai một và không giữ được nét truyền thống cổ xưa. 

Công tác quản lý sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa cũng dần phải tính 

đến việc có quá nhiều đoàn khách tập trung tại bản Lác sẽ làm các sinh 

hoạt tín ngưỡng có thể bị mai một, việc kiểm soát vấn đề tín ngưỡng, tôn 

giáo đặc biệt là cá đạo, tôn giáo lạ hiện nay. Điều này có ảnh hưởng trực 

tiếp đến an ninh, chính trị tại địa phương. 

Công tác quản lý dịch vụ văn hóa cũng đặt ra nhiều vấn đề thương 

mại hóa đã khiến cho các dịch vụ ở đây trở nên đại trà, thiếu bản sắc, dù 

đang dạng nhưng thiếu tính hấp dẫn. 

Công tác thanh kiểm tra và thi đua khen thưởng triển khai đôi khi 

còn chồng chéo, giữa các đơn vị lực lượng tiến hành kiểm tra. Vẫn còn 

nhiều điều bất cập và chưa giải quyết hết được, một vài ý kiến của người 

dân trong bản chưa được giải quyết triệt để dẫn tới các hoạt động trong bản 

còn thưa thớt và chưa được quy củ.  

Tiểu kết 

Bằng việc đi tìm hiểu các văn bản, báo cáo và điền dã cơ sở tác giả 

đã thu thập được các số liệu cần thiết để phản ánh thực trạng quản lý hoạt 
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động văn hóa tại bản Lác, làm cơ sở đánh giá hiệu quả công tác quản lý các 

hoạt động văn hóa của khu du lịch bản Lác cụ thể: Thứ nhất, khái quát về 

các chủ thể quản lý nhà nước và chủ thể cộng đồng của khu du lịch bản 

Lác. Thứ hai, phản ánh những nội dung quản lý hoạt động văn hóa bao 

gồm triển khai, hướng dẫn và thực hiện các văn bản; công tác bảo tồn và 

phát huy văn hóa nghệ thuật truyền thống; tuyên truyền, giới thiệu về hoạt 

động văn hóa; quản lý đội biểu diễn nghệ thuật, quản lý sinh hoạt tín 

ngưỡng và quản lý dịch vụ văn hóa gắn với phát triển du lịch; công tác 

thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng; phát huy vai trò của cộng đồng trong 

việc quản lý các hoạt động văn hóa. Bản Lác vốn có được nét văn hóa 

truyền thống của người Thái nhờ vậy thông qua các sinh hoạt văn hóa 

nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân mà không chỉ vậy họ còn 

biến các sinh hoạt văn hóa ấy thành những giá trị hấp dẫn lôi cuốn khách 

du lịch, từ những văn hóa có tính đặc trưng đặc sắc đó người Thái đã có cải 

thiện về kinh tế. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền và được sự 

đồng thuận của người dân, người có uy tín trong cộng đồng vì thế đó chính 

là những thuận lợi để các hoạt động sinh hoạt văn hóa tại bản Lác đã ngày 

trở lên có giá trị trong cộng đồng. Bên cạnh đó tác giả đã nêu những ưu 

điểm và hạn chế mà trong công tác quản lý hoạt động văn hóa tại bản Lác.  

Đây là căn cứ đề xuất giải pháp trong chương 3 của luận văn.   
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Chương 3 

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TẠI KHU  

DU LỊCH BẢN LÁC, MAI CHÂU 

3.1. Những căn cứ đưa ra giải pháp 

3.1.1.  Yếu tố thuận lợi 

Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, đất nước ta càng ngày càng phát 

triển dẫn tới văn hóa được nhìn nhận và đánh giá cao hơn trong cuộc sống 

hiện nay. Chính vì văn hóa phát triển cùng với chính sách xã hội hóa trong 

phát triển văn hóa thu hút nhiều thành phần cùng tham gia phát triển văn 

hóa vì vậy điều đó tạo điều kiện cho các hoạt động văn hóa phát triển đa 

dạng và phong phú. 

Quá trình giao lưu hội nhập quốc tế là tiền đề cho các nền văn hóa có 

điều kiện tiếp cận, bổ sung và làm giàu thêm văn hóa cho dân tộc mình . 

Các hoạt động văn hóa cũng vì thế mà được bổ sung, tiếp cận theo hướng 

hiện đại hội nhập. Cụ thể như các hoạt động như các hoạt động văn hóa văn 

nghệ, các sinh hoạt tín ngưỡng, các dịch vụ văn hóa gắn với du lịch cũng 

dần được giao lưu hội nhập vói các dân tộc khác. 

Đảng và Nhà nước đặc biệt coi trọng việc gìn giữ văn hóa các dân 

tộc thiểu số, trong đó có văn hóa của người Thái tại bản Lác, xã Chiềng 

Châu, huyện Mai Châu. Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách cụ thể 

tại điều kiện cho các dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế và văn hóa. 

Điều này tạo ra tiền đề khởi sắc cho người Thái tại bản Lác, Mai Châu 

trong sinh hoạt văn hóa và phát triển kinh tế. Trong kế hoạch thực hiện 

chương trình hành động số 27 – CTr/T của tỉnh Hòa Bình đã nhấn mạnh về 

xây dựng con người, xây dựng môi trường văn hóa, xây dựng văn hóa 

trong chính trị và kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa. 

Đó chính là những tiền đề và điểm nhấn mạnh mà được Đảng và nhà nước 

đang đặc biệt quan tâm. 
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Qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Chương 

trình hành động số 27-CTr/TU, Kế hoạch của Huyện ủy Mai Châu, nhận 

thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa 

bàn huyện Mai Châu về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người được nâng lên. Các hoạt động văn 

hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đầu tư và phát triển. Các nét đẹp văn 

hóa truyền thống được quan tâm giữ gìn, các hủ tục lạc hậu từng bước được 

xóa bỏ, thay vào đó là thực hiện lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh 

xây dựng một huyện Mai Châu mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc 

trong huyện, trong đó có bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. 

Để xây dựng và phát triển văn hóa, con người một cách toàn diện, 

đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của huyện, Huyện ủy Mai Châu đã chỉ 

đạo các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã 

hội triển khai thực hiện tốt các mặt công tác như: giáo dục - đào tạo, khoa 

học -  công nghệ, y tế, dân số - gia đình, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 

dục - thể thao, công tác giảm nghèo bền vững, phòng chống các tệ nạn xã 

hội… Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa 

Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, ý thức 

cảnh giác, năng lực nhận biết cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân 

dân trước sự xâm nhập, tác động của các sản phẩm văn hóa độc hại nhằm 

ngăn chặn tác động xấu đến đời sống xã hội. Đặc biệt, chú trọng giáo dục 

bồi dưỡng tinh thần yêu nước, độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Giáo dục ý thức tự lực, tự cường, tự hào dân 

tộc, đạo đức, lối sống và nhân cách con người Việt Nam cho thế hệ trẻ trên 

địa bàn huyện. 

Cùng với việc xây dựng và đào tạo con người, vấn đề xây dựng môi 

trường văn hóa lành mạnh được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, coi đó 
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là nhiệm vụ thường xuyên. Huyện ủy tăng cường chỉ đạo các ngành chức 

năng tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hoá”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh gắn với xây dựng du lịch cộng đồng” ngày càng được phát 

huy, mở rộng và nâng cao về chất lượng và hiệu quả . Việc xây dựng các 

quy ước xóm, bản, được các đơn vị chú trọng thực hiện, đảm bảo đúng quy 

định. Các phong trào, các cuộc vận động đã khơi dậy truyền thống yêu quê 

hương, đất nước cũng như tăng cường khối đại đoàn kết trong cộng đồng 

xã hội; góp phần tích cực vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương, nâng cao chất lượng cuộc sống 

của nhân dân. 

Công tác xây dựng gia đình văn hóa, giữ gìn và phát huy những đạo 

lý tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam, xây dựng mối quan hệ giữa 

nhà trường, gia đình và xã hội được coi trọng. Việc xây dựng nếp sống văn 

minh, tiến bộ, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội được chú trọng triển 

khai thực hiện. Những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc được bảo 

tồn, loại bỏ dần những hủ tục, hình thức lỗi thời, lạc hậu, đồng thời cải tiến, 

đổi mới có chọn lọc làm hình thành những hình thức vừa văn minh, vừa giữ 

gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong việc cưới, việc tang và lễ hội; góp phần 

quan trọng cùng nhân dân cả nước thiết lập nếp sống lành mạnh trong việc 

cưới, việc tang và lễ hội theo đúng định hướng của Đảng. 

Sự nghiệp phát triển văn hóa luôn được chú trọng và gắn liền với 

phát triển kinh tế - xã hội. Các quy hoạch, đề án về phát triển kinh tế phải 

luôn gắn với việc đảm bảo giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa. Các nguồn 

lực đầu tư cho sự nghiệp văn hóa tăng dần qua các năm. Đến nay, toàn 

huyện có 01 nhà văn hóa cấp huyện, 04 Trung tâm văn hoá - thể thao xã, 

125 nhà văn hóa xóm và rất nhiều điểm sinh hoạt văn hóa. Hệ thống thiết 
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chế văn hóa này là nơi sinh hoạt cộng đồng và thực hiện chuyển giao khoa 

học kỹ thuật, là cầu mối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân. 

Xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế được xác định là nhân tố 

quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Gắn 

nhiệm vụ xây dựng văn hoá với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các 

cấp uỷ tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tự phê bình và phê bình theo tinh thần 

Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI); Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); 

triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

nhằm xây dựng Đảng mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng 

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; phát 

hiện, đẩy lùi nhữngbiểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, nâng cao chất 

lượng sinh hoạt Đảng. Việc xây dựng văn hóa trong kinh tế được các cấp, 

các ngành đẩy mạnh thực hiện, nhất là việc cải thiện môi trường đầu tư, cải 

cách hành chính, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nhân, doanh nghiệp đầu 

tư phát triển kinh tế. 

Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích văn hóa, lịch sử trên 

địa bàn huyện được quan tâm, nhất là việc huy động nguồn lực tham gia 

của xã hội. Các hiện vật, cổ vật, các cuốn sách cổ về văn học nghệ thuật, 

lịch sử xã hội Thái Mai Châu và các lễ hội, trang phục, ẩm thực của các 

dân tộc, chế tác nhạc cụ truyền thống và còn nhiều di sản văn hoá vật thể 

được lưu giữ, đặc biệt đến nay hầu hết các bản làng của người Thái, người 

Mường ở Mai Châu còn giữ được những nếp nhà sàn truyền thống. 

Công tác khôi phục và phát triển nghệ thuật truyền thống được quan 

tâm thực hiện. Nâng cao và phát triển dân ca, dân vũ, lời giao tiếp, những 

áng mo do truyền lại và những sáng tác mới luôn được trân trọng bảo tồn. 

Sưu tầm nét đẹp về phong tục, tập quán và trường ca, xây dựng sách văn 

hoá Thái Mai Châu. Xây dựng khu trưng bày các hiện vật, cổ vật dân tộc 
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Thái. Khôi phục và duy trì việc tổ chức Lễ hội “Xên Mường” của dân tộc 

Thái và lễ hội “Gầu tào” của dân tộc Mông. Các nghề thủ công truyền 

thống được duy trì. Các trò chơi dân gian như (kéng lóng, tó lẻ, ném còn, 

kéo co, đẩy gậy...), trang phục truyền thống của các dân tộc được bảo tồn 

thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hoá truyền thống, trong các dịp 

cưới, lễ hội. Hiện nay trang phục của các dân tộc còn là những sản phẩm 

hàng hoá phục vụ khách tham quan du lịch trong và ngoài nước, hoặc tham 

gia các gian hàng quảng bá sản phẩm. 

Hiện nay, huyện đã thành lập Câu lạc bộ bảo tồn và phát triển văn 

hóa Thái Mai Châu; xuất bản cuốn sách “Tìm hiểu lịch sử - văn hóa” dân 

tộc Thái Mai Châu, công trình có sự tham gia của trên 10 tác giả tâm huyết 

với văn hóa dân tộc. Từ năm 2017, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện đã xây dựng và duy trì chương trình phát thanh tiếng 

dân tộc Thái, góp phần quan trọng vào công tác bảo tồn văn hóa dân tộc. 

Phong trào văn nghệ quần chúng phát triển mạnh mẽ, thu hút ngày 

càng đông đảo cán bộ, đảng viên, học sinh và nhân dân tham gia, phục vụ 

có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đến nay, toàn huyện có 183 

đội văn nghệ quần chúng, đã xây dựng nhiều chương trình văn nghệ tham 

dự các cuộc liên hoan, hội thi cấp, tỉnh, khu vực và trên toàn quốc đạt nhiều 

bằng khen, giấy khen. Các đội văn nghệ được hỗ trợ kinh phí hoạt động 

theo quy định. Có 10 nghệ nhân biết khặp, hát đối, hát giao duyên thành 

thạo. Đã mở một lớp dạy múa xòe Thái cho trên 100 học viên. 

Công tác xây dựng và bảo tồn, giữ gìn các làng bản du lịch được 

huyện quan tâm đầu tư, như Bản Lác (Chiềng Châu). Nội dung bao gồm 

phong tục tập quán, các sinh hoạt văn hoá truyền thống, ẩm thực, phong 

cảnh, là những điểm nhấn văn hóa tiêu biểu của huyện [44]. 

Cộng đồng dân cư, đặc biệt là các chức sắc, trưởng bản, tổ chức đoàn 

thể tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đã nhận 
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thức được vai trò to lớn của việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của 

dân tộc, đồng thuận, chung tay gìn giữ và phát triển văn hóa đặc sắc của 

cộng đồng mình. Được thể hiện rõ đó là trong công tác bảo tồn và phát huy 

văn hóa nghệ thuật truyền thống của người dân bản Lác, phòng Văn hóa 

Thông tin huyện Mai Châu đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và 

gìn giữ nét văn hóa độc đáo của người Thái tại bản Lác nhằm phát huy hết 

năng lực sẵn có để lưu giữ giá trị văn hóa độc đáo của người Thái tjai bản 

Lác trong thời điểm hội nhập hiện này. 

3.1.2. Yếu tố khó khăn 

 Quá trình toàn cầu hóa, thương mại hóa đã làm cho nhiều giá trị văn 

hóa truyền thống của người Thái, trong đó có người Thái Mai Châu đang tự 

khiến văn hóa của mình dần bị mai một. Cụ thể là khi chưa phát triển du 

lịch như hiện nay thì đa số người dân trong bản đều mặc trang phục truyền 

thống của dân tộc mình do thời thế thay đổi dần việc mặc trang phục truyền 

thống của người Thái nữa thay vào đó là các bộ quần áo giống người Kinh 

đang sinh sống tại Mai Châu, ẩm thực của người dân trong bản cũng dần 

thương mại hóa theo xu hướng của khách du lịch và không còn giữ được 

nguyên bản như trước kia, các hoạt động tín ngưỡng văn hóa cũng được 

diễn ra hằng nằm và theo tục lệ sẵn có, cũng theo thời gian các hoạt động 

đó cũng dần được lược bỏ bớt các tục lệ và không còn được nguyên gốc 

như ông cha ta để lại. 

 Đội ngũ cán bộ quản lý văn hóa có kiến thức về văn hóa, đặc biệt là 

văn hóa tộc người, có khá ít tổ chức và quản lý hoạt động văn hóa còn 

mỏng và chưa đáp ứng được trình độ để quản lý các hoạt động văn hóa một 

cách tốt nhất. Do hoạt động văn hóa tại bản Lác còn nhỏ, bên cạnh đó khía 

cạnh hoạt động văn hóa vẫn còn chưa được quan tâm đặc biệt bởi vậy mọi 

hoạt động văn hóa trong bản Lác cũng dần thương mại hóa nhằm mục đích 

đáp ứng nhu cầu du lịch còn đáp ứng nhu cầu về tinh thần cho người dân 
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trong bản gần như là mất đi. Do đội ngũ cán bộ quá mỏng chưa có nhiều 

điều kiện cũng như kinh tế để đi sâu sát với người dân nên các hoạt động 

văn hóa tại bản Lác, xã Chiềng Châu vẫn còn chưa được khai thác triển để 

và sâu rộng. 

 Lượng khách du lịch từ nhiều vùng miền đến quá đông đã làm phá 

vỡ cấu trúc văn hóa truyền thống tại bản Lác. Do phát triển du lich mạnh 

mẽ, bởi vậy không chỉ có du khách trong nước mà còn có cả du khách nước 

ngoài tìm đến với bản Lác. Đó cũng chính là điểm nhức nhối đối với người 

dân bản Lác nói chung và vói cán bộ, tổ chức văn hóa nói riêng, bởi có 

nhiều văn hóa khác nhau đến với bản Lác dẫn tới các hoạt động sinh hoạt 

thường ngày của người dân cũng thay đổi, vì vậy mà văn hóa truyền thống 

của người Thái tại bản Lác dần mất đi nét nguyên bản vốn có bởi có nhiều 

văn hóa khác du nhập vào nên dần bị tha hóa và mất đi nét đặc sắc vốn có 

của người Thái tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. 

 Dịch vụ văn hóa gắn với phát triển cũng còn nhiều điều khó khăn do 

khách du lịch ngày một đông hơn, các hoạt động như loa đài, thuê phương 

tiện đi lại, dịch vụ văn hóa văn nghệ cũng bắt đầu có sự thay đổi và dần 

thương mại hóa. Các dịch vụ văn hóa tại bản Lác như các sản phẩm lưu 

niệm, dịch vụ văn nghê, nhảy sạp đang dần trở nên hời hợt, không giữ được 

nét đặc trưng xưa kia nữa vì đa số các hộ gia đình hoạt động du lịch đều 

nhập từ nơi khác về không phải là sản phẩm thủ công như trước kia. Vậy 

nên các dịch vụ văn hóa tại bản Lác dàn trở nên tha hóa, biến đổi cắt xén 

công đoạn nhằm đạt được mục đích là phát triển kinh tế và quên rằng cần 

phải gìn giữ nét văn hóa đó mới chính là độc đáo của bản Lác mà không 

phải nơi nào cũng có. 

Trong công tác hoạt động thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng đối 

với các tổ chức, cá nhân trong hoạt động văn hóa tại bản Lác cũng có một 

vài điểm bất cập. Do kinh tế hạn hẹp và chưa có nhiều chính sách cụ thể 
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cho từng cá nhân, đoàn thể nên các hoạt động văn hóa tại bản Lác chỉ dừng 

lại là các hoạt động thanh kiểm tra còn thi đua khen thưởng chỉ là khen 

ngợi không có hiện vật, bằng khen cho cá nhân và tập thể trong hoạt động 

văn hóa. 

3.2. Phương hướng và nhiệm vụ 

Để văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực của sự phát triển 

bền vững, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, Huyện ủy Mai 

Châu, xã Chiềng Châu cần tiến hành một số biện pháp trong công tác tổ 

chức quản lý các hoạt động văn hóa cụ thể sau: 

Một là, tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn bản pháp luật nhằm tăng 

cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa, trực tiếp 

là lĩnh vực kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí... Thường xuyên 

kiểm tra, giám sát các hoạt động dịch vụ văn hóa; phối hợp với các ngành 

chức năng, các lực lượng kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm văn hóa du nhập 

từ bên ngoài vào dưới mọi hình thức, đăhc biệt chú ý các hoạt động văn 

hóa không phù hợp vói thuần phong mỹ tục và làm mất đi bản sắc văn hóa 

người Thái, Mai Châu 

Hai là, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong các lĩnh 

vực kinh doanh, dịch vụ văn hóa, phòng chống một số tệ nạn xã hội ở 

những ngành nghề kinh doanh nhạy cảm như, quán bar, nhà hàng, ka-ra-ô-

kê và các hoạt động biểu diễn nghệ thuật gây phản cảm, trái với thuần 

phong, mỹ tục dân tộc. 

Ba là,  cấp sở, Phòng Văn hóavà Thông tin huyện Mai Châu, xã 

Chiềng Châu nâng cao trình độ mọi mặt của đội ngũ lãnh đạo, quản lý văn 

hóa các cấp đủ năng lực và phẩm chất đảm đương nhiệm vụ. Tăng cường 

bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa cơ 

sở cho cán bộ văn hóa, thể thao và du lịch ở địa phương; đồng thời tập 

huấn kỹ năng kinh doanh theo hướng lành mạnh hóa cho chủ các cơ sở 
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kinh doanh homestay nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những tiêu cực xảy 

ra trong lĩnh vực này. 

Bốn là, phải có sự tham gia tích cực của các ngành, các cấp, đặc biệt 

là sự nỗ lực của ngành văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình, huyện 

Mai Châu. Phát huy vai trò của ngành tham gia tổ chức, quản lý xây dựng 

đời sống văn hóa lành mạnh cho nhân dân, trước hết khắc phục sự thiếu 

thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức các hoạt động văn hóa ở tại địa 

phương. Tập hợp và phát huy sức mạnh của người dân, của từng gia đình, 

của mỗi cộng đồng dân cư và toàn xã hội, trở thành sức ép dư luận mạnh 

mẽ lên án những tư tưởng, hành vi sai trái, bài trừ mọi hình thức văn hóa 

độc hại để xây dựng một môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh. 

Năm là, lực lượng cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và du lịch 

tại Hòa Bình cần phải được củng cố, để làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho 

cấp ủy, chính quyền địa phương. Mặt khác, quản lý và sử dụng có hiệu quả 

sự đầu tư của Nhà nước cho các hoạt động văn hóa, tăng cường xây dựng 

củng cố các thiết chế văn hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa ở 

cơ sở. 

Sáu là, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các yếu tố không lành mạnh 

trong các hoạt động văn hóa ở địa phương. Tăng cường vai trò quản lý của 

Nhà nước và thực hiện sự chỉ đạo của Đảng đối với các hoạt động văn hóa 

ở cơ sở.  

3.3. Giải pháp  

3.3.1. Hoàn thiện và bổ sung văn bản quản lý hoạt động văn hóa 

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm công tác xây dựng pháp luật 

trong lĩnh vực quản lý văn hóa và đã có những bước tiến quan trọng. Nhiều 

văn bản pháp luật về lĩnh vực này được ban hành, sửa đổi, bổ sung. Hệ 

thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về văn hóa được quan tâm xây 

dựng theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phát 
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huy vai trò của các cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm tra để ngăn ngừa và 

xử lý kịp thời các sai phạm. Các cơ quan tích cực thực hiện cải cách hành 

chính; thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền quản lý; từng bước tách 

các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh văn hóa ra khỏi cơ quan quản lý nhà 

nước; mạnh dạn trao quyền tự chủ cho các tổ chức hoạt động văn hóa. 

Trước hết, cần tăng cường phát huy và gìn giữ đời sống văn hoá 

người Thái tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu. Nhằm gìn giữ 

đời sống văn hoá tại khu du lịch ngày một hoàn thiện. Các văn bản quy 

phạm pháp luật liên quan đến văn hóa được ban hành đã tác động điều 

chỉnh các hoạt động văn hóa ở cơ sở theo hướng mở rộng sự tham gia của 

người dân, của các thành phần kinh tế đối với hoạt động văn hoá; xác định 

sự nghiệp văn hóa là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Để đạt được đời 

sống văn hóa được toàn hệ thống chính trị, toàn dân quan tâm, góp phần 

xây dựng nếp sống văn hóa đối với mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng. 

Các cơ quan quản lý các cấp tích cực hướng dẫn nhân dân tổ chức xây 

dựng nếp sống, đưa nội dung thực hiện nếp sống văn minh vào trong hương 

ước, quy ước làng, bản, xóm, ấp và của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... 

Coi trọng việc gìn giữ các thiết chế văn hoá, công tác cán bộ văn hóa tại địa 

phương. Nhiệm vụ này đã góp phần thúc đẩy nhiều phong trào văn hoá, 

khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tính tự giác, tích cực của người 

dân đối với các hoạt động văn hoá. Đặc biệt có vai trò quan trọng và cấp 

thiết đối vói việc đoàn kết gìn giữ đời sống văn hoá phát triển mạnh, đã có 

sức lan toả sâu rộng trong đời sống văn hoá xã hội. 

Cần xác định các hương ước trong cộng đồng người Thái tại Mai 

Châu, đặc biệt những nội dung trong hương ước, cam kết phải được truyền 

lại cho các thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ là thế hệ tương lai cụa đất nước do vậy cần 

phải có các phương pháp nhằm bả lưu và gìn giữ văn hóa truyền thống của 
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người Thái tại bản Lác, đó cũng là mục tiêu để du lịch và văn hóa đi song 

song với nhau và cùng nhau phát triển. 

Các gia đình cần đăng ký cam kết gia đình văn hóa trong đó có nội 

dung hướng tới việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của người 

Thái. Đã hoạt động du lịch tại bản Lác bất kì ai trong bản cũng đều có cam 

kết gia đình văn hóa bởi họ luôn tôn trọng và lắng nghe theo Đảng và Nhà 

nước nhưng bên cạnh đó lại chưa thực sự hướng tới bảo tồn và pháy huy 

giá trị văn hóa dân tộc. Bởi vậy, để thay đổi được điều đó mỗi cá nhân 

người dân phải luôn gìn giữ nét văn hóa của mình ở hằng ngày sinh hoạt, 

lao động cùng với đó là tham gia hoạt động du lịch. 

Cần phải bổ sung những quy định cụ thể đối với gia đình kinh doanh 

hoạt động VH gắn với du lịch. Cần phải có quy định chung của bản nhằm 

tất cả các hoạt động trong khu du lịch tất cả phải đồng đều về hình thức và 

giá cả để mọi hoạt động kinh doanh đều công bằng quan trọng hơn hết là 

nhằm bảo tồn và gìn giữ nét văn hóa vốn có của mình. Mỗi người dân phải 

có ý thức và thực hiện đúng những nội quy đã được đề ra để các hoạt động 

được phát triển mạnh mẽ và văn minh hơn. 

3.3.2. Khuyến khích, tạo điều kiện cho công tác bảo tồn và phát huy nghệ 

thuật truyền thống 

Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa 

truyền thông của các dân tộc người Thái tại bản Lác, Mai Châu, phục vụ 

giáo dục truyền thống và phát triển kinh tế, gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hóa với phát triển du lịch. 

Phấn đấu trong những năm tới có một số di sản văn hóa Thái Mai 

Châu được công nhận là di sản văn hóa Quốc gia và đề cử di sản phi vật thể 

Mo Mường , đề nghị UNESCO công nhận; lựa chọn những quần thể di 

tích, danh thắng tiêu biểu đưa vào vùng du lịch trọng điểm quốc gia. Gắn 
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việc khai thác các giá trị di sản văn hóa tại bản Lác, Mai Châu với quảng bá 

hình ảnh và xúc tiến du lịch của tỉnh Hòa Bình. 

Chú trọng đến việc giữ gìn môi trường sinh thái, bảo tồn và phát huy 

giá trị danh thắng, tài nguyên tự nhiên, Các giá trị văn hóa vật thể và phi 

vật thể trong địa bàn bản Lác, xã Chiềng Châu. Khuyến khích hỗ trợ các 

nghệ nhân mở các lớp truyền nghề thủ công, các bài thuốc và các tri thức 

dân gian văn nghệ truyền thống cho thế hệ trẻ. 

Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa truyền thống của người Thái 

tại bản Lác, Mai Châu phát triển các loại hình hoạt động văn hóa cơ sở, 

khuyến khích và nhân rộng các mô hình văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ 

văn hóa, văn nghệ dân gian, thể thao tại các thôn bản, tổ dân phố gắn với 

nội dung sinh hoạt tại bản. 

Phát huy, khai thác năng lực và tiềm năng sáng tạo của đội ngũ văn 

nghệ sỹ, nhà nghiên cứu, sưu tầm để tạo ra được nhiều tác phẩm có giá trị 

phục vụ nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động của các chỉ hội, chuyên 

ngành; chú trọng công tác phát triển hội viên, nhất là phát hiện, bồi dưỡng, 

kết nạp hội viên người dân tộc thiểu số, tài năng trẻ, từng bước hình thành 

đội ngũ văn nghệ sỹ đủ khả năng kế thừa, phát triển sự nghiệp văn học, 

nghệ thuật của tỉnh trong thời kỳ mới. Tổ chức bồi dưỡng đào tạo năng 

khiếu văn học, nghệ thuật, thể thao nhằm tăng cường đội ngũ văn nghệ sỹ 

cho hoạt động văn học, nghệ thuật chuyên nghiệp, vận động viên thể thao 

tăng cường đội ngũ cho các hoạt động tại bản. 

Các giá trị nghệ thuật truyền thống có vai trò rất quan trọng trong các 

hoạt động văn hóa. Bởi nghệ thuật truyền thống chính là yếu tố tạo nên giá 

trị văn hóa của mỗi vùng niềm, mỗi dân tộc bởi vậy, tác giả đề xuất bổ 

sung thêm một số ý kiến nhằm tạo điều kiện cho nghệ thuật truyền thống 

bản Lác, Mai Châu như sau: 
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Cần có chính sách đãi ngộ cả về vật chất lẫn tinh thần đối với nghệ 

nhân là người Thái, và đặc biệt thu hút các nhà nghiên cứu về mảng này. 

Hiện tại ở bản Lác đang có đa phần là người dân tộc Thái đang sinh sống 

nên các hoạt động giữ gìn bản sắc, xây dựng nếp sống văn hóa Thái lành 

mạnh được huyện đặc biệt quan tâm. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá ở bản Lác” được triển khai sâu rộng và thu hút đông 

đảo nhân dân tham gia hưởng ứng. Từ đó đã tạo nên những bước chuyển 

biến đáng kể trong xây dựng môi trường văn hoá tiến bộ, giàu bản sắc; 

ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tập quán lạc hậu. Hiện nay, nhiều tục 

lệ lạc hậu đã giảm và cơ bản xoá bỏ. Lễ hội thực hiện đúng quy định, an 

toàn, tiết kiệm nhưng vẫn giữ được bản sắc. Công tác bảo tồn các công 

trình văn hoá vật thể, phi vật thể đã tập trung quan tâm đến hoạt động 

nghiên cứu, sưu tầm, tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa 

địa phương, dân tộc. 

Địa phương cần có chính sách cụ thể, hợp tác với các chuyên gia, tổ 

chức phi chính phủ để nhận được các dự án công tác bảo tồn và phát huy di 

sản, đặc biệt là nghệ thuật truyền thống. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị 

văn hóa nghệ thuật truyền thống là hoạt động cần thiết đối với người dân hiện 

nay tại bản Lác vói mục đích vừa là tuyên truyền vừa là lưu giữ và bảo tồn.  

Đưa các loại hình nghệ thuật truyền thống của người Thái tại bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu vào giáo dục trường học, các sinh 

hoạt tập thể. Trong các giờ học, giới thiệu về nghệ thuật truyền thống cần 

đưa các nghệ nhân vào để giảng dạy, truyền trao kiến thức nhằm bảo lưu và 

gìn giữ các hoạt động văn hóa truyền thống của dân tộc mình. 

Công tác xây dựng, bảo tồn, giữ gìn các làng, bản du lịch văn hóa 

cộng đồng được huyện quan tâm đầu tư như tại bản Lác làng này vẫn giữ 

được phong cảnh, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hoá, ẩm thực truyền 
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thống. Với bản sắc văn hóa độc đáo đã giúp bản Lác có được nhiều lợi 

nhuận về kinh tế và thêm vào đó là hình thức quảng bá nền văn hóa dân tộc 

Thái thông qua du lịch. 

 Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản trong việc tập hợp 

nhân dân trong công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống cần 

phải nỗ lực đấu tranh gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mình, không để bị 

các thế lực khác chèn ép nhằm phai nhòa các nét đẹp văn hóa của mình. 

Để giữ gìn bản sắc văn hóa, xã Chiềng Châu cần đưa những yếu tố 

văn hóa của người Thái vào chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền, vận 

động nhân dân thành lập các đội văn nghệ; tổ chức giao lưu văn hóa, văn 

nghệ giữa các bản trong ngày lễ, tết; đăng ký tham gia nhiều hội thi, hội 

diễn văn nghệ trong huyện, tỉnh nhân các ngày lễ lớn. Xã Chiềng Châu có 

12 đội văn nghệ . Phong trào văn nghệ quần chúng diễn ra sôi nổi, thu hút 

đông đảo người dân tham gia. Những làn điệu dân ca Thái mượt mà ca 

ngợi quê hương bằng tiếng Thái được những chàng trai, cô gái thể hiện đầy 

cảm xúc đi tham gia tại các hội thi, hội diễn do huyện tổ chức. Kết quả, đội 

văn nghệ xã Chiềng Châu đều đoạt giải nhất. Thị trấn phối hợp với các 

trường học thành lập đội văn nghệ, khuyến khích học sinh biểu diễn, hát 

các ca khúc ca ngợi quê hương bằng tiếng Thái. Qua đó, giúp học sinh 

nhận thức và hiểu rõ hơn giá trị tiếng Thái, khơi dậy sự sáng tạo trong các 

chương trình văn nghệ thể hiện bản sắc văn hóa đa dạng và nâng cao ý thức 

giữ gìn những giá trị đó. Giờ ngoại khóa các nhà trường lồng ghép các trò 

chơi dân gian của dân tộc Thái. Tiếng Thái được giao tiếp hàng ngày trong 

các gia đình. 

Trang phục của người phụ nữ Thái Mai Châu có những nét riêng nổi 

bật không thể pha lẫn với các dân tộc khác, bên trên mặc áo cóm, thân váy 

đen, cạp váy là cả một công trình nghệ thuật thể hiện khiếu thẩm mỹ và bàn 

tay thêu dệt khéo léo của những cô gái Thái. Tuy nhiên, hiện nay tại các 
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bản làng đang ngày càng ít đi những người mặc trang phục truyền thống 

của mình. Có thể nói rằng, hướng tới sự tiện lợi và hiệu quả trong sinh hoạt 

vật chất là xu hướng tất yếu và cũng là nguyện vọng chính đáng của mỗi 

người trong xã hội. Để phát huy giá trị trang phục người Thái cần khuyến 

khích người dân trong bản tiếp đón khách du bằng trang phục truyền 

thống, các dịp lễ tết mặt khác kết hợp với các nhà thiết kế thời trang, 

thiết kế trang phục hiện đại và truyền thống, một mặt đảm bảo nét truyền 

thống đặc sắc của dân tộc mặt khác đảm bảo tính tiện dụng, thuận lợi 

trong sinh hoạt hiện nay. 

Cần phải tham gia các sinh hoạt văn hóa thi thời trang khuyến khích 

các thanh thiếu niên mặc trang phục truyền thống trong các hoạt động sinh 

hoạt. Đó không chỉ là lưu giữ và bảo tồn mà còn là quảng bá các sản phẩm 

VH của dân tộc mình bởi vậy khuyến khích các chị em trong bản luôn giữ 

nét đẹp truyền thống đó để có thể đem VH của mình đi xa hơn nữa. 

3.3.3. Tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu về hoạt động văn hóa  

Công tác tuyên truyền tuy được triển khai rộng khắp song vẫn còn 

những khó khăn, bất cập. Đơn cử như một số người dân chưa thực sự quan 

tâm đúng mức đến việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, dẫn đến việc triển 

khai chậm, chưa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Cần phải khuyến 

khích người dân tuyên truyền, gìn giữ nét văn hóa độc đáo vốn có của 

người dân thông qua các văn bản, các thông báo từ trưởng bản luôn thực 

hiện đúng và không vi phạm. 

Để hoạt động văn hóa có thể duy trì và hoạt động đều đặn cần phải 

có sự thúc đẩy và hỗ trợ từ những đơn vị cơ quan nhà nước. Cần có nhiều 

ưu đãi cho nhưng hoạt động văn hóa ưu tú và hiệu quả nhằm thúc đẩy vai 

trò và ý nghĩa của hoạt động văn hóa trong hoạt động văn hóa gắn với phát 

triển du lịch. 
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Với mục đích đưa bản Lác trở thành khu du lịch văn mình cần phải 

nỗ lực tuyên truyền, giới thiệu về hoạt động quản lý văn hóa. Để có thể 

tăng cường truyên truyền và giới thiệu về văn hóa của người Thái là tổ 

chức nhiều hoạt động ngoại khóa giành cho học sinh của các trường học 

vừa tuyên truyền hoạt động văn hóa vừa là hoạt động vui chơi giả trí thoải 

mái lành mạnh giuso con em chúng ta hiểu và chân trọng nền văn hóa 

truyền thống của dân tộc mình.  

Thực tế phát triển loại hình du lịch cộng đồng ở nhiều địa phương 

trong toàn tỉnh thời gian qua đã chứng minh, điểm quan trọng nhất làm nên 

sức hấp dẫn của loại hình du lịch này chính là bản sắc văn hóa truyền thống 

của các cộng đồng dân tộc bản địa. Du khách thập phương tìm đến với 

những bản du lịch cộng đồng trước hết là để được trải nghiệm, được khám 

phá những gì thuộc về văn hóa truyền thống trong sinh hoạt đời sống, trong 

lao động sản xuất của dân. Và điều níu giữ họ, tạo cho họ hứng thú là sự 

độc đáo của văn hóa vùng miền, là nét riêng có của mỗi bản du lịch cộng 

đồng, của mỗi địa phương chứ không phải là những công trình xây dựng 

hiện đại hay những dịch vụ đi kèm. 

Các nhà quản lý tại bản Lác cần phải thúc đẩy bà con trong bản tham 

gia và các hội văn hóa các dân tộc, các liên hoan văn hóa dân tộc của 

huyện, tỉnh, thành phố thậm chí là cả quốc gia. Với mục đích giới thiệu, 

quảng bá nền văn hóa Thái ở bản Lác được rộng dãi hơn và càng ngày càng 

trở nên quy mô hơn nhiều người biết tới hơn. Không chỉ những vậy cần 

phải khuyến khích người dân tham gia vào các liên hoan về du lịch, tham 

gia vào các phóng sự hoặc tự quảng bá sinh hoạt văn hóa của mình bằng 

hình thức quay video, tham gia vào các chương trình truyền hình nhằm 

quảng bá, giới thiệu văn hóa người Thái tại bản Lác cùng với đó giúp cho 

văn hóa của người Thái Mai Châu có thể được vươn xa hơn nữa trong 

tương lai. 
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Cần phải thường xuyên khuyến khích người dân trong bản phải luôn 

giữ nét sinh hoạt văn hóa truyền thống. Để giữ và tuyên truyền quảng bá 

văn hóa của người Thái, mỗi cá nhân sinh hoạt trong bản đều phải có ý thứ 

gìn giữ và bảo tồn nguyên trạng các sinh hoạt thường ngày như : trồng lúa, 

để cao nuôi cá, và tham gia các lễ tết đều phải thực hiện đúng quy chuẩn 

mà trưởng bản đã đề ra.  

3.3.4. Xã hộ i hoá công tác tổ  chứ c hoạ t đ ộ ng nghệ  

thuậ t không chuyên 

Để phong trào văn nghệ quần chúng được phát triển đồng đều cả về 

số lượng và chất lượng, bên cạnh việc đôn đốc các đội văn nghệ cơ sở chú 

trọng đầu tư tập luyện, xây dựng các tiết mục văn nghệ mang bản sắc văn 

hóa dân tộc còn chủ động xã hội hoá, vận động xây dựng quỹ để tự trang bị 

tăng âm, loa đài, nhạc cụ, trang phục phục vụ luyện tập, biểu diễn và tổ 

chức các buổi giao lưu, biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân tại địa 

phương. Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa và Thông tin và Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao huyện đã phối hợp với các xã mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho cán bộ nòng cốt, hạt nhân văn nghệ cơ sở, trong đó chú trọng việc 

hướng dẫn, bảo tồn và phát huy các loại hình văn hoá, văn nghệ đặc sắc 

truyền thống của dân tộc. Từ đó, các hạt nhân văn nghệ nòng cốt sẽ là cơ sở 

để thúc đẩy phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng lan tỏa rộng khắp 

trên địa bàn. 

Một là, cụ thể hóa các lĩnh vực ưu đãi đầu tư đối với văn hóa dân tộc; 

lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác cần khuyến khích; lĩnh vực đào tạo, công 

tác sưu tầm nghiên cứu bảo tồn các di sản văn hóa dân tộc; Có cơ chế hỗ 

trợ đối với các tư nhân đã tham gia xã hội hóa các hoạt động văn hóa như 

các đoàn nghệ thuật tư nhân, cơ chế thu hút sự đầu tư trong việc xây dựng 

các công trình văn hóa, tu bổ, khai thác, sử dụng các di tích thắng cảnh... 
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Có cơ chế ưu đãi đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, 

đặc biệt khó khăn. 

Hai là, có chính sách ưu đãi với những người làm nghệ thuật không 

chuyên. Ví như khi những nghệ sĩ không chuyên trong bản đi làm văn nghệ 

phụ vụ du lịch mà còn để phục vụ cho nhân dân trong huyện hoặc các dịp 

lễ hội đều cần đến lực lượng những người văn nghệ trong bản để phục vụ 

nhân dân và bà con toàn huyện. 

Ba là, đa dạng hóa các hình thức văn nghệ trong bản bởi du khách 

khi đến với bản Lác không chỉ những người già, phụ huynh mà cả các em 

học sinh đang tuổi trường thành cần có những tiết mục văn nghệ phù hợp 

với lứa tuổi của mỗi đối tượng khách, cần phải thay đổi các tiết mục văn 

nghệ sao cho phù hợp. Có chính sách cho các trưởng nhóm múa đi học hỏi 

đào tạo các điệu múa làn điệu truyền thống của dân tộc Thái lân cận nhằm 

trau dồi, học hỏi và phát triển đa dạng hơn các điệu múa dân tộc Thái. 

Bốn là, đào tạo các nghệ nhân học và hiểu biết tiếng nước ngoài 

nhiều hơn để giao tiếp và truyền đạt được giá trị, ý nghĩa của các sinh hoạt 

văn hoa đặc trưng của người Thái tại bản Lác, Mai Châu. 

Năm là, có chính sách và chế tài cụ thể đối với những tổ chức, cá 

nhân hộ gia đình kinh doanh du lịch. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn để ạo ra 

tính đồng bộ, hiệu quả trong văn hóa kinh doanh tại bản Lác. Tạo điều kiện 

để các hộ gia đình, cá nhân phát huy khả năng tự chủ, tích cực nhưng chính 

quyền địa phương cần có sự kiểm tra, hướng đãn, niêm yết bảng giá cụ thể 

các dịch vụ. 

Sáu là, khuyến khích các hình thức hiến tặng sản phẩm văn hóa (vật 

thể và phi vật thể) cho sự phát triển văn hóa tại Mai Châu nói chung và bản 

Lác nói riêng, đặc biệt là các sản phẩm văn hóa bổ trợ cho việc bảo tồn và 

phát huy sinh hoạt văn hóa truyền thống của người Thái tại bản Lác, xã 

Chiềng Châu, huyện Mai Châu. 
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Để cho công tác tổ chức cá hoạt động nghệt huật trở nên chuyên 

nghiệp hơn. Để cho các hoạt động nghệ thuật được chuyên nghiệp hơn mỗi 

người cần phải chăm chỉ rèn luyên học tập và tích lũy những điều tốt đẹp 

trong các hoạt động chuyên nghiệp, phải có quy định cho mỗi đội văn nghệ 

để các hoạt động quản lý được quy củ và chuyên nghiệp hơn. 

3.3.5. Tăng cường quản lý sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa 

Để tăng cường sinh hoạt quản lý tín ngưỡng văn hóa cần phát huy 

vai trò của trưởng bản, già làng, các tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa. 

Các cơ quan quản lý nhà nước Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng 

Văn hóa và Thông tin huyện Mai Châu phát huy vai trò kiểm tra, giám sát 

định hướng cho sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa đúng với chính sách, pháp 

luật của Nhà nước về văn hóa dân tộc. 

Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, một số nét văn hóa 

truyền thống, làn điệu dân ca, dân vũ, nhạc cụ dân tộc, nghề thủ công 

truyền thống của các dân tộc thiểu số ở nhiều địa phương đang dần bị mai 

một. Vì vậy, để đẩy mạnh công tác giữ gìn, bảo tồn, phát huy những giá trị 

tốt đẹp của văn hóa, nghệ thuật truyền thống trong đồng bào các dân tộc 

thiểu số, thời gian tới, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận 

thức cho người dân đồng thời coi trọng công tác bảo tồn di sản văn hóa của 

dân tộc Thái. Khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân nghiên 

cứu, truyền dạy và giới thiệu các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đến 

công chúng.  Đó là cơ sở để đáp ứng nhu cầu sáng tạo, thưởng thức các giá 

trị văn hóa của người dân cũng như góp phần phát huy có hiệu quả các giá 

trị văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc Thái tại bản Lác trong 

thời kỳ mới. 

 Để sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tại khu du lịch bản Lác được hoàn 

thiện hơn huyện cần có nhiều ưu đãi cho các nghệ nhân, tìm hiểu và đầu tư 

phục dựng lại các lễ hội. Nhằm duy trì, gìn giữ nét văn hóa độc đáo của dân 
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tộc Thái tại bản Lác phòng văn hóa nói riêng và huyện Mai Châu nói chugn 

cần có nhiều chính sách và các hoạt động nhằm thúc đẩy và gìn giữ các 

phong tục, tập quán, các lễ hội, văn hóa ẩm thực, trang phục, chữ viết của 

người Thái để nền văn hóa của người Thái Mai châu luôn giữ được nét văn 

hóa truyền thống của mình. 

 Nhằm phát triển và duy trì được các hoạt động văn hóa tín ngưỡng 

cần phải mở các lớp, các khóa học ngoại khóa cho học sinh tại các trường 

trung học cơ sở. trung học phổ thông. Để có thể gìn giữ các hoạt động văn 

hóa tại bản Lác không chỉ từ người dân tong bản mà còn các học sinh toàn 

huyện vói mục đích giúp các em nắm bắt và hiểu được giá trị văn hóa Thái 

có vai trò rất quan trọng trong thời kì phát triể hiện đại ngày này 

Các hoạt động tín ngưỡng văn hóa vùng Tây Bắc nói chung và của 

bản Lác Mai Châu nói riêng đều  mang những đặc trưng văn hóa vô cùng 

quý giá. Các lễ hội được hình thành từ nhu cầu của đời sống xã hội trong 

cộng đồng các dân tộc. Thông qua lễ hội, con người giao tiếp với thần linh, 

siêu nhiên, bày tỏ ý nguyện của mình với trời, thể hiện ước muốn của con 

người là muốn làm chủ mặt đất, bầu trời, làm chủ lòng đất, làm chủ chính 

bản thân cuộc sống của mình. Các lễ hội được tổ chức nhằm tập hợp, huy 

động sức mạnh cộng đồng. Bảo tồn lễ hội không có nghĩa là giữ nguyên xi 

như ngày xưa, mà cần phát huy những mặt tốt, loại bỏ những yếu tố không 

tốt, song không được thay đổi bản chất lễ hội. Lễ hội là của cộng đồng, 

cộng đồng ấy phải đóng vai trò như đời sống tâm linh, và cũng là có vị trí 

không thể rời bỏ. 

Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” ở khu dân cư gắn với xây dựng nông 

thôn mới. Mở rộng hoạt động, đưa phong trào đi vào chiều sâu, có kết quả 

thiết thực, trở thành phong trào của toàn dân. Xây dựng cộng đồng thôn, 

bản, tổ dân  phố văn hóa góp phần tăng cường "tình làng, nghĩa xóm", 
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tương trợ giúp nhau cùng tiến bộ; tạo điều kiện cho nhân dân được hưởng 

thụ và sáng tạo văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn minh, bảo vệ môi 

trường, ngăn chặn, đây lùi các tệ nạn xã hội; giúp nhau phát triển kinh tế, 

giảm nghèo, đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, đạt chuẩn về 

văn hóa; phát huy các giá trị tốt : đẹp, đồng thời loại bỏ các hủ tục lạc hậu, 

mê tín dị đoan, xây dựng nêp sông văn hóa tiến bộ, văn mỉnh, nhất là trong 

việc cưới, việc tang và lễ hội. 

3.3.6. Tăng cường quản lý và đa dạng  dịch vụ văn hóa gắn với phát triển 

du lịch 

Du lịch đã trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện Mai Châu. 

Tuy nhiên, để thực sự đánh thức được tiềm năng, thế mạnh của huyện rất 

cần có giải pháp căn cơ hơn nữa. Thực tế lượng khách du lịch đông nhưng 

hiệu quả kinh tế mang lại chưa tương xứng, khách lưu trú ít, đặc biệt là 

khách nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp. Thế mạnh của huyện là du lịch cộng 

đồng, nhưng một số bản du lịch, hạ tầng cơ sở chưa được đầu tư nâng cấp, 

việc liên kết để tạo tour, tuyến du lịch giữa các địa phương hoặc trong vùng 

vẫn chưa được hình thành. 

Để hoàn thiện về quản lý các dịch vụ văn hóa gắn với phát triển du 

lịch trước hết Đảng và chính quyền địa phương cần phải có chính sách cụ 

thể về hoạt động này như công tác thanh kiểm tra chất lượng hoạt động 

dịch vụ. Mai Châu hấp dẫn du khách bởi thiên nhiên và bản sắc văn hóa 

dân tộc. Nhằm phát triển du lịch cần phải tìm hiểu thăm quan làng bản, trải 

nghiệm cuộc sống, ẩm thực địa phương, tham quan lễ hội truyền thống 

đồng thời phát triển các sản phẩm bổ trợ phục vụ du khách như phát triển 

hệ thống cơ sở vui chơi giải trí theo hướng hình thành các công viên 

chuyên đề, công viên vui chơi khám phá nhằm, hình thành các tuyến du 

lịch liên kết quốc tế, liên tỉnh, liên vùng, du lịch đường thủy, nội vùng.Bên 

cạnh đó, huyện tăng cường thông tin tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hình 
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ảnh, sản phẩm du lịch và nâng cao ý thức của người dân, cộng đồng về ý 

nghĩa của việc bảo tồn, phát triển tài nguyên du lịch văn hóa. 

Cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa để huy động mọi nguồn lực đầu 

tư phát triển nền văn hóa độc đáo của người Thái. Trước hết là đầu tư 

những bản có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng bền vững; tổ chức các 

lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên tại các đơn vị kinh 

doanh du lịch và người dân tại các điểm du lịch giữ gìn, phát huy bản sắc 

văn hóa trước hết thể hiện qua trang phục, ẩm thực, gian bày hàng lưu 

niệm, sinh hoạt giao lưu văn nghệ, vận động nhân dân các bản du lịch mặc 

trang phục dân tộc Thái khi tiếp đón khách du lịch; phục hồi bể nước rửa 

chân múc bằng ống tre khi du khách lên nhà sàn nghỉ, ao cá hoa sung, vệ 

sinh sạch sẽ làng bản, bảo đảm không rác, không bụi; mở các tuyến điểm, 

tour du lịch thăm quan các bản làng, các bản được quy hoạch khu du lịch 

cộng đồng như bản Pom Coọng, bản Văn, bản Lác, xóm Mai Hịch, trồng 

cây xanh hai bên đường, đầu tư  khu vui chơi giải trí như các trò chơi dân 

gian, tái hiện cảnh phong tục độc đáo của người Thái…  

Cần nâng cao và chuyên nghiệp hơn về các dịch vụ văn hóa phục vụ 

khách du lịch. Để hoàn thiện hơn về các dịch vụ văn hóa phục vụ khách du 

lịch cần tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, kỹ năng phục vụ để giúp 

nâng cao chất lượng dịch vụ; hướng dẫn các hộ dân thực hiện những quy 

định trong hoạt động homestay nhằm bảo đảm an ninh trật tự và an toàn 

tuyệt đối cho khách du lịch. Từ đó tạo tâm lý an toàn, thân thiện trong hành 

trình trải nghiệm của du khách; đồng thời góp phần quảng bá, giới thiệu sản 

phẩm thu hút khách du lịch.  

Cần phổ biến, và các kế hoạch cụ thể để các hộ dân đã chỉnh trang lại 

nhà cửa, cải tạo vườn cây ăn trái để bảo vệ cảnh quan và vệ sinh môi trường 

xung quanh; tổ chức các hoạt động cho khách cùng tham gia như: cách làm 

các đồ vật lưu niệm, đánh bắt cá, nấu các món ăn dân dã, hoạt động giao lưu 
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văn hóa… làm du khách thích thú khi được trực tiếp tham gia, trải nghiệm các 

nếp sinh hoạt truyền thống của cộng đồng địa phương; kết hợp việc hướng 

dẫn du khách tham quan cảnh quan sông nước, miệt vườn, các di tích lịch sử - 

văn hóa ở địa phương để làm phong phú chuyến đi. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp giữa các cấp, các ngành, các đơn vị 

trong địa bàn tỉnh và trách nhiệm cộng đồng đối với nhiệm vụ xây dựng và 

phát triển sự nghiệp phát triển văn hóa, đặc biệt là trong xây dựng phong 

trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá". 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh 

doanh dịch vụ văn hóa trong địa bàn. Xử lý nghiêm những trường hợp vi 

phạm theo quy định của nhà nước, đảm bảo các hoạt động văn hóa đi đúng 

định hướng và quy hoạch của tỉnh. 

Chú trọng đến việc giữ gìn môi trường sinh thái, bảo tổn và phát 

huy giá trị các di tích, danh thắng, tài nguyên tự nhiên, Các giá trị văn hóa 

vật thể và phi vật thể trong địa bàn tỉnh. 

Chủ động đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư 

tưởng, đạo đức; sự xâm nhập, chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh 

vực văn hóa - tư tưởng. Kịp thời ngăn chặn tình trạng báo chí, xuất bản, 

văn hóa, văn nghệ hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, sản phẩm lệch 

lạc, thị hiếu tầm thường. 

3.3.7. Phát huy vai trò của chủ thể quản lý trong công tác thanh kiểm tra, 

thi đua khen thưởng  

Thi đua, khen thưởng là biện pháp tổ chức thực tiễn, một phương 

pháp tuyên truyền, giáo dục tích cực để động viên ý chí sáng tạo, ý chí 

quyết tâm, năng lực hoạt động thực tiễn của cán bộ, nhân dân thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ mà cấp trên giao. 

Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra. Trong 

bối cảnh cơ chế thị trường, hoạt động văn hoá ngày càng phức tạp, đa dạng 



 93 

thì vấn đề giám sát, kiểm tra, thanh tra càng có vị trí, vai trò quan trọng và 

có ý nghĩa lớn trong việc đưa hoạt động văn hoá vào trật tự, kỷ cương, nền 

nếp. Do đặc thù của lĩnh vực quản lý, nên cầnthực hiện cơ chế hai chiều 

trong giám sát. Cơ quan quản lý nhà nước giám sát hoạt động văn hoá theo 

chức năng, nhiệm vụ Nhà nước giao. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì 

cơ quan quản lý tiến hành kiểm tra, thanh tra hành chính. Cơ quan quản lý 

nhà nước về văn hoá phải chịu sự giám sát của người dân. Người dân giám 

sát cơ quan nhà nước về thái độ phục vụ, về các hành vi của công chức 

trong thực thi công vụ. Khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có dấu hiệu 

tham nhũng, sách nhiễu thì người dân có quyền tố giác lên các cơ quan có 

thẩm quyền [24]. 

Cần tích cực, chủ động phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên 

tiến trong phong trào thi đua. Điển hình tiên tiến là những tấm gương sinh 

động để giáo dục, thu hút mọi người tích cực tham gia thi đua, là nghệ 

thuật lấy phong trào chỉ đạo phong trào phát triển thành cao trào mạnh mẽ. 

Thông qua cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến để rút ra những sáng kiến 

hay, kinh nghiệm tốt, bổ ích cho việc động viên, thúc đẩy phong trào thi 

đua. Phát hiện điển hình tiên tiến là việc làm hết sức công phu, đòi hỏi 

người chỉ huy đơn vị phải đi sâu, đi sát với phong trào thi đua, tìm hiểu kỹ 

kinh nghiệm và thành tích của từng tập thể, cá nhân trong phong trào thi 

đua. Phải thông qua phong trào thi đua để phát hiện ra những điển hình tiên 

tiến. Khi điển hình tiên tiến xuất hiện, dù là còn mới, còn nhỏ phải nhanh 

chóng bồi dưỡng điển hình ngày một hoàn thiện, hoàn chỉnh, trở thành mẫu 

mực để toàn đơn vị học tập. Nội dung bồi dưỡng toàn diện trên tất cả các 

mặt, chú trọng bồi dưỡng về phẩm chất, năng lực, động cơ thi đua đúng 

đắn, ý thức trách nhiệm, biết giữ gìn và phát huy tác dụng trong mọi thời 

gian, có tinh thần tương trợ giúp đỡ lẫn nhau, ý thức tổ chức kỷ luật trong 

thực hiện phong trào thi đua, khắc phục tư tưởng thỏa mãn, dừng lại, tự 
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cao, tự đại, công thần địa vị. Bồi dưỡng các điển hình tiên tiến bằng nhiều 

biện pháp như giao nhiệm vụ kết hợp chặt chẽ với động viên, khích lệ, đặt 

ra yêu cầu cao để họ phấn đấu rèn luyện. Tránh hiện tượng áp đặt, chủ quan 

cố tạo ra điển hình, khắt khe trong xây dựng điển hình hoặc đề cao quá 

mức phản tác dụng. 

Nhà nước cần thực hiện cơ chế phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn 

nữa trong hoạt động kiểm tra, thanh tra các hoạt động văn hoá. Phát huy vai 

trò của các đội thanh tra liên ngành (văn hoá, lao động, công an, quản lý thị 

trường, thuế), đội thanh tra chuyên ngành văn hoá cùng với thanh tra nhân 

dân trong hoạt động kiểm tra, thanh tra. Muốn hoạt động thanh tra, kiểm tra 

có hiệu quả, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị và 

trình độ chuyên môn vững vàng, nắm bắt tính đặc thù của hoạt động văn 

hoá, văn nghệ. 

Tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra đối với các homestay, các 

đội văn nghệ quần chúng, và cá hoạt động thường niên trong bản nhằm 

kiểm tra, khen thưởng, phê bình đối với những đối tượng, hành động không 

đúng hoặc trái pháp luật và qui định của nhà nước với mục đính răn đe cho 

người dân thấy vai trò và tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá 

trị văn hóa dân tộc. 

Thường xuyên hướng dẫn bà con trong bản thực hiện đúng nội quy 

đã được nêu ra yêu cầu các hộ dân làm du lịch đều phải thực hiện 100% 

việc mặc trang phục truyền thống khi đón tiếp khách thêm đó là luôn luôn 

giữ thái độ tốt để chào đón và tạo mối quan hệ thân thiện với khách du lịch. 

Về các hoạt động thường niên phải được thực hiện nghiêm chỉnh 

không lược bỏ các bước để hoạt động được đảm bảo tất cả bà con trong bản 

nắm được nội dung cũng như các hoạt động truyên thống của bản Lác để 

người dân nắm bắt và tuyên truyền cho các thế hệ đời sau nhằm bảo tồn và 

phát huy nền văn hóa vốn có của dân tộc Thái tại bản Lác hiện nay. 
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Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng tài năng văn hoá - nghệ thuật; xét 

đề nghị phong tặng danh hiệu nghệ sỹ ưu tú, công nhận nghệ nhân nghề 

truyền thống, nghệ nhân văn hoá dân gian. Xây dựng cơ chế, chính sách thu 

hút, trọng dụng tài năng văn học, nghệ thuật. 

Tiếp tục thực hiện Quy định chế độ khen thưởng đối với tập thể, cá 

nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật đoạt giải tại các cuộc 

liên hoan, hội diễn, hội thi, cuộc thi khu vực, đề nghị phong tặng các danh 

hiệu Nghệ sỹ nhân dân, kịp thời với người có công bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hoá dân gian dân tộc Thái tại bản Lác, Mai Châu. 

Tiểu kết 

Trong chương 3, tác giả dựa vào cơ sở phương pháp luận, phương 

hướng, văn bản chỉ đạo của Đảng, nhà nước, bộ ban hành trên cơ sở phân 

tích về thực trạng về quản lý hoạt động văn hóa tác giả đưa ra những mục 

tiêu, định hướng quản lý đồng thời tác giả mạnh dạn đề ra những giải pháp 

nhằm hoàn thiện và nâng cao cách quản lý và ý thức cho người dân thứ 

nhất về hoàn thiện bổ sung các văn bản quản lý hoạt động văn hóa ; thứ hai, 

khuyến khích, tạo điều kiện cho công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật 

truyền thống ; thứ ba, công tác tuyên truyền, giới thiệu hoạt động văn hóa ; 

thứ tư, xã hội hóa công tác tổ chức hoạt động nghệ thuật không chuyên ; 

thứ năm, tăng cường quản lý sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa ; thứ sáu, tăng 

cường quản lý và đa dạng dịch vụ văn hóa gắn với phát triển du lịch ; thứ 

bảy, phát huy vai trò của công tác thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng. Tuy 

nhiên phát triển văn hóa, xây dựng con người là một sự nghiệp lâu dài, khó 

khăn đòi hỏi sự kiên trì chung tay góp sức của nhiều các đơn vị các cấp các 

nghành, mỗi gia đình và mỗi con người. Do đó, để có thể phát triền nền văn 

hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc mỗi người dân cần phải có ý thức tự 

bảo vệ lấy văn hóa của mình cũng như của dân tộc mình. 
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KẾT LUẬN 

Văn hóa người Thái tại bản Lác có vai trò vô cùng quan trọng trong 

việc góp phần xây dựng và bảo tồn nét văn hóa độc đáo với mục đích phát 

triển du lịch cộng đồng với nền tảng văn hóa Thái làm gốc. Vì vậy, công 

tác hoạt động quản lý văn hóa, bảo tồn, giữ gìn các làng, bản du lịch văn 

hóa cộng đồng ở trong bản đa phần được dân bản sinh hoạt và duy trì rất tốt 

trong cuộc sống đời thường của mình thông qua việc bảo tồn, gìn giữ và 

phát huy các giá trị văn hóa của mình cũng như tài nguyên du lịch, hướng 

đến phát triển du lịch cộng đồng.  

 Các hoạt động văn hóa của người Thái có vai trò quan trọng trong 

việc phát triển kinh tế tại bản Lác bởi vậy việc giữ gìn bản sắc văn hóa 

càng được chú trọng. Do đó, thông qua các hoạt động văn hóa tại chương 2, 

từ những kết quả đã đạt được, cho thấy các hoạt động văn hóa tại khu du 

lịch vẫn còn lỏng lẻo, các hoạt động trong khu du lịch còn thưa thớt, mặc 

dù đã đạt được thành quả nhất định nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số vấn 

đề chưa được giải quyết triệt để, mạnh mẽ. Từ đó, dẫn tới nét văn hóa đặc 

sắc dần mai một, người dân chú trọng kiếm tiền không quan trong văn hóa 

của mình. 

 Các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác hiện nay đang có 

nhiều hoạt động đặc sắc không chỉ văn nghệ, ẩm thực mà còn là các hoạt 

động văn hóa của người Thái tại bản Lác. Điểm đặc biệt tại khu du lịch này 

là các hoạt động văn hóa tại địa phương không chỉ đáp ứng nhu cầu tinh 

thần của người dân, mà còn để đáp ứng nhu cầu củ khách du lịch. Cũng 

chính vì đáp ứng nhu cầu của khách du lịch mà văn hóa của người Thái dần 

trở nên mờ nhạt và mất đi vẻ truyền thống vốn có tại bản Lác. 
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Các hoạt động văn hóa có vai trò quan trọng trong sự phát triển của 

rất nhiều khu du lịch cộng đồng bản Lác cũng không ngoại lệ. Để pháy huy 

tốt mọi hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác thì cần phải đa dạng hóa 

các hoạt động văn hóa nhằm hấp dẫn du khách trong chương 3, để phát 

triển văn hóa, xây dựng con người là một sự nghiệp lâu dài, khó khăn đòi 

hỏi sự kiên trì chung tay góp sức của nhiều các đơn vị các cấp, các nghành, 

mỗi gia đình và mỗi con người. Do đó, để có thể phát triền nền văn hóa tiên 

tiến đậm đà bản sắc dân tộc mỗi người dân cần phải có ý thức tự bảo vệ lấy 

văn hóa của mình cũng như của dân tộc mình. 

Có thể thấy, hoạt động văn hóa không chỉ là hoạt động thường niên 

mà còn là hoạt động không chỉ mang lại văn hóa tinh thần mà còn đem lại 

lợi nhuận kinh tế cho địa phương. Bởi vậy, văn hóa Thái được biết tới 

thông qua các hoạt động văn hóa và gắn với du lịch. Do đó, để Mai Châu 

càng ngày càng một giàu mạnh và phát triển thì mỗi chúng ta mỗi cá thể 

hãy luôn sống và làm việc có khoa học có văn hóa vốn có của mình giúp 

cho đời sống con người càng ngày càng văn minh, hiện đại mà vẫn mang 

đạm bản sắc văn hóa của dân tộc mình. 
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Phụ lục 1 

PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

Về công tác quản lý văn hóa tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng 

Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 

Mai Châu, ngày 25 tháng 8  năm 2018 

Tên địa phương : Khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, 

tỉnh Hòa Bình  

Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, 

xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Anh/chị vui lòng cung 

cấp một số thông tin sau  

I. Thông tin chung ( phần thông tin chung anh/chị có thể cho tên hoặc 

không) 

Họ tên: ……………………………………………………………………… 

Tuổi :............................................................................................................... 

Công  việc : ..................................................................................................... 

Địa bàn sinh sống: ………………………………………………………….. 

II. Nội dung:  

1. Công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, xã 

Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh hòa Bình có hiệu quả như thế nào? 

 Tốt 

 Trung bình 

 Không tốt  

Ý kiến khác  ........................................................................................ 

2. Công tác triển khai, hướng dẫn và thực hiện văn bản quản lý hoạt 

động văn hóa tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu diễn ra 

như thế nào? 

 Tốt 

 Trung bình 

 Không tốt  
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Ý kiến khác  ........................................................................................ 

3. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người Thái tại bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu diễn ra như thế nào? 

 Tốt 

 Trung bình 

 Không tốt  

Ý kiến khác  ........................................................................................... 

4. Công tác tuyên truyền, giới thiệu văn hóa Thái ở tại khu du lịch bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa bình đang diễn ra như 

thế nào? 

 hoạt động 1 tuần / lần  

  hoạt động tháng / lần   

  hoạt động 1 năm / lần  

  luôn luôn giữ nếp sống, nét văn hóa hằng ngày 

Ý kiến khác  ...................................................................................... 

5. Anh (chị) cảm thấy hài lòng với cách hoạt động văn hóa hiện nay tại 

khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu không?  

 Tốt 

 Trung bình 

 Không tốt  

Ý kiến khác .................................................................................... 

6. Các hoạt động văn hóa ( lễ hội, múa xạp, hoạt động thể dục thể thao, 

câu lạc bộ…) tại bản Lác, xã Chiêng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa 

Bình thường thường được diễn ra vói tần suất như thế nào trong 1 

tháng?  

  1-2 lần  

  2-3 lần 

  4-5 lần 

Ý kiến khác .................................................................................................. 
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 7. Theo anh/chị các hoạt động nghệ thuật không chuyên do các tổ chức, 

đoàn thể đảm trách đã có tác dụng như thế nào đối vói khu du lịch bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình? 

  Tích cực 

  Trung bình 

  Tiêu cực 

Ý kiến khác .................................................................................................. 

8. Theo anh/chị các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Thái tại 

bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có ảnh 

hưởng như thế nào đến đời sống văn hóa hiện nay? 

  Quan trọng 

  Khá quan trọng 

  Ít quan trọng 

Ý kiến khác .................................................................................................. 

9. Theo anh/chị các dịch vụ văn hóa phục vụ khách du lịch tại bản Lác, 

xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đáp ứng ở mức độ 

nào? 

  Đáp ứng tốt 

  Đáp ứng cơ bản 

  Đáp ứng một phần 

  Chưa đáp ứng 

Ý kiến khác .................................................................................................. 

10. Anh/chị nhận thấy công tác thanh kiểm tra, thi đua khen thưởng 

trong các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, 

huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được tiến hành như thế nào? 

  Tốt 

  Khá 

  Trung bình 

Ý kiến khác .................................................................................................. 
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Phụ lục 2 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRƯNG CẦU Ý KIẾN 

Tác giả luận văn đã tiến hành trưng cầu ý kiến đối với 200 người, bao gồm  

các cán bộ quản lý văn hóa tại huyện Mai Châu, già làng, trưởng bản, các 

đoàn thể (hội phụ nữa, đoàn thanh niên) người dân bản Lác xã Chiềng 

Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình 

Kết quả: 

Câu 1: Công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, 

xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh hòa Bình có hiệu quả như thế 

nào?  

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Tốt 140/200người = 70%  

2 Trung bình 30/200 người = 15% 

3 Không tốt 20/200 người = 10% 

4 Ý kiến khác 10/200 người = 5% 

Câu 2: Công tác triển khai, hướng dẫn và thực hiện văn bản quản lý 

hoạt động văn hóa tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu diễn 

ra như thế nào? 

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Tốt 170/200 người = 85% 

2 Trung bình 20/200 người = 10% 

3 Không tốt 10/200 người = 5% 

4 Ý kiến khác  0% 

Câu 3: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của người Thái tại 

bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu diễn ra như thế nào? 

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Tốt 160/200 người = 80% 
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2 Trung bình 30/200 người = 15% 

3 Không tốt 10/200 người = 5% 

4 Ý kiến khác  0% 

Câu 4: Công tác tuyên truyền, giới thiệu văn hóa Thái ở tại khu du lịch 

bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa bình đang diễn ra 

như thế nào? 

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Hoạt động 1 tuần/ 1 lần  140/200 người = 75% 

2 Hoạt động 1 tháng/ 1 lần 30/200 người = 15% 

3 Hoạt động 1 năm/ 1 lần 20/200 người = 10% 

4 Diễn ra hằng ngày 10/200 người5% 

Câu 5: Anh (chị) cảm thấy hài lòng với cách hoạt động văn hóa hiện nay 

tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu không?  

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Tốt 140/200 người = 70% 

2 Trung bình 40/200 người = 20% 

3 Không tốt 20/200 người = 10% 

4 Ý kiến khác % 

Câu 6: Các hoạt động văn hóa ( lễ hội, múa xạp, hoạt động thể dục thể 

thao, câu lạc bộ…) tại bản Lác, xã Chiêng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh 

Hòa Bình thường thường được diễn ra vói tần suất như thế nào trong 1 

tháng?  

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 1-2 lần 40/200 người = 20% 

2 2-3 lần 120/200 người = 60% 

3 4-5 lần 40/200 người = 20% 

4 Ý kiến khác 0% 



 109 

Câu 7: Theo anh/chị các hoạt động nghệ thuật không chuyên do các tổ 

chức, đoàn thể đảm trách đã có tác dụng như thế nào đối vói khu du lịch 

bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình? 

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Tích cực 170/200 người = 85% 

2 Trung bình 30/200 người = 15% 

3 Tiêu cực 0% 

4 Ý kiến khác 0% 

Câu 8: Theo anh/chị các sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Thái 

tại bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình có ảnh 

hưởng như thế nào đến đời sống văn hóa hiện nay? 

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Quan trọng 180/200 người = 90% 

2 Khá quan trọng 20/200 người = 10% 

3 Ít quan trọng 0% 

4 Ý kiến khác 0% 

Câu 9: . Theo anh/chị các dịch vụ văn hóa phục vụ khách du lịch tại bản 

Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đáp ứng ở mức 

độ nào? 

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Đáp ứng tốt 160/200 người = 80% 

2 Đáp ứng cơ bản 30/200 người = 15% 

3 Chưa đáp ứng 10/200 người = 5% 

4 Ý kiến khác 0% 
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Câu 10: Anh/chị nhận thấy công tác thanh kiểm tra, thi đua khen 

thưởng trong các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác, xã Chiềng 

Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình được tiến hành như thế nào? 

 

STT Nội dung Số người trả lời (%) 

1 Tốt 170/200 người = 85% 

2 Khá  30/200 người = 15% 

3 Trung bình 10/200 người = 0% 

4 Ý kiến khác 0% 
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Phụ lục 3 

Danh sách người trả lời phỏng vấn 

Stt Họ và tên Giới tính Tuổi Nghề nghiệp Ngày phỏng vấn 

1 Hà Thị Hòa Nữ 45 Trưởng 

phòng văn 

hóa huyện 

6/6/2018 

2 Hà Công Hồng Nam 55 Trưởng bản 8/6/2018 

3 Lường Văn Hoa Nam 75 Người dân 8/6/2018 

4 Hồ Súyt Lềnh  Nữ 40 Cán bộ phòng 

văn hóa  

6/6/2018 

5 Lê Thị Linh Nữ 55 Du khách 3/6/2018 

6 Hà Văn Sáng Nam 38 Cán bộ phòng 

văn hóa  

10/6/2018 

7 Hà Thị Nhung Nữ 28 Diễn viên  8/6/2018 

8 Hà Thị Thắm Nữ 35 Chủ 

homestay 

8/6/2018 

9 Nguyễn Quang 

Dũng 

Nam 46 Du khách 3/6/2018 

10 Hà Thị Hảo Nữ  30 Diễn viên  8/6/2018 

11 Nguyễn Thu 

Trang 

Nữ 25 Người dân 

bản địa  

10/3/2018 
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PHỤ LỤC 4 

Câu hỏi và kết quả phỏng vẫn sâu 

Câu 1: Là một người trực tiếp làm công tác quản lý nhà nước về văn hóa 

tại huyện Mai Châu, bà nhận định thế nào về việc triển khai và hướng 

dẫn thực thi các văn bản liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước đối 

với các hoạt động văn hóa tại khu du lịch bản Lác? 

Trả lời: Thứ nhất, phòng văn hóa huyện Mai Châu đã triển khai đầy 

đủ các văn bản quản lý nhà nước về văn hóa của Trung ương, Bộ Văn hóa 

Thể thao và Du lịch và các văn bản do UBNN tỉnh Hòa Bình, huyện ủy 

Mai Châu ban hành. Việc triển khai các văn hóa này được tiến hành kịp 

thời, phân định rõ thời gian triển khai công việc cho từng đầu mối theo mốc 

thời gian quy định trên văn bản.  

Thứ hai, chúng tôi đã tổ chức hướng dẫn các nội dung trong các văn 

bản thông qua việc tập huấn. Một số nội dung được các chuyên gia taajo 

huấn và hướng dẫn cụ thể tới cán bộ văn hóa và người dân sinh sống trên 

địa bàn bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.  

Câu 2: Vai trò của công tác quản lý các hoạt động văn hóa tại khu du 

lịch bản Lác, Mai Châu đối với việc bảo tồn và phát huy văn hóa Thái? 

Mai Châu là địa phương lưu giữ kho tàng văn nghệ dân gian phong 

phú với những nét đặc trưng của dân tộc Thái, Mông qua các hoạt động của 

người xưa trong các lễ hội như: lễ hội “Cầu mưa”, lễ hội “Chá chiêng” của 

dân tộc Thái. Lợi thế có cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu trong lành, 

có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp còn đậm nét bản sắc văn hoá các dân 

tộc. Hiện nay huyện Mai Châu đã công bố quy hoạch điểm du lịch Quốc 

gia và đang phấu đấu đến năm 2020 đạt được các tiêu chí của điểm du lịch 

quốc gia sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình 

nói riêng, trong khu vực và cả nước nói chung.Nhờ đó phòng văn hóa 

huyện theo chỉ thị của huyện đó là duy trì và xây dựng các điểm du lịch 
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cộng đồng mới; Đầu tư bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị các di tích lịch sử 

văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tăng cường các sản phẩm du lịch và hoạt 

động về đêm để kéo dài thời gian lưu trú của khách du lịch. Trong khu du 

lịch luôn giữ nét văn hoa truyền thống của người Thái đó là mặc trang phục 

của dân tộc Thái đón khách, luôn luôn giữ nét văn hóa truyền thống của 

người Thái về ẩm thực, văn hóa ứng xử, tục lệ và các văn hóa tín ngưỡng 

đều được người dân lưu giữ và phát huy.Luôn luôn thúc đẩy tuyên truyền 

người dân phải giữ nét văn hóa truyền thống của mình bằng nhiều hình 

thức như thăm hỏi người dân bản, thông quan trưởng bản để biết được 

những khó khăn để có những biện pháp và hướng giải quyết cho nhân dân. 

Với tiềm năng sẵn có đã trở thành thế mạnh có thể khai thác, huyện đã xây 

dựng kế hoạch dài hạn nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, bảo tồn, phát huy các 

di sản văn hóa, di tích lịch sử của địa phương và lập qui hoạch đầu tư cơ sở 

hạ tầng, xây dựng các bản làng du lịch mới như: Bản Bước, xã Xăm Khòe 

trở thành làng văn hóa- du lịch sinh thái; …Đồng thời, tiếp tục kêu gọi vốn 

đầu tư, tìm đối tác tạo ra nguồn vốn phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn 

hóa tạo thành trung tâm du lịch hấp dẫn của cửa ngõ vùng Tây Bắc. 

Câu 3: Theo bà phòng văn hóa đã đạt được những thành tựu gì trong 

công tác quản lý dịch vụ văn hóa tại bản Lác, Mai Châu? 

Quy hoạch đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, huyện Mai Châu 

đạt các tiêu chí của điểm du lịch quốc gia như: Có hạ tầng giao thông thuận 

tiện đến các điểm du lịch; có các dịch vụ bãi đỗ xe, khu vệ sinh công cộng, 

phòng cháy-chữa cháy, cấp thoát nước, thông tin liên lạc và các dịch vụ 

khác đáp ứng yêu cầu của khách du lịch; bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, 

vệ sinh môi trường theo quy định của pháp luật. Quyết định cũng đã phê 

duyệt 16 dự án đầu tư các khu du lịch, 12 dự án hỗ trợ phát triển du lịch, 5 

dự án đầu tư hệ thống đường giao thông nông thôn. 
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Dịch vụ du lịch của bản Lác đã đi vào quy củ và bài bản. Hiện nay, 

bản Lác có hơn 20 nhà nghỉ homestay rộng rãi, thoáng mát để làm dịch vụ, 

phục vụ cho nhu cầu tham quan của khách du lịch. Nhà sàn ở bản Lác cao 

ráo, rộng rãi và sạch sẽ, giữ được lối kiến trúc cổ.Mỗi một nhà như vậy đều 

được đánh số thứ tự rõ ràng. Bên trong mỗi nhà nghỉ cộng đồng kiểu này 

đều trang bị đầy đủ chăn, đệm, gối được gấp ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ 

để phục vụ cho khoảng 30 khách. Vận chuyển, đi lại ở đây đã có ôtô điện 

hoặc xe đạp cho thuê. Một số điểm du lịch mới, các bản xung quanh bản 

Lác với mô hình nhà sàn homestay cũng đang được hình thành. Các hồ 

thiên nhiên trong vắt nay cũng được dành cho du khách làm nơi bơi lội. 

 Câu 4: Theo bà trong công tác quản lý hoạt động văn hóa tại bản Lác, 

Mai Châu phòng văn hóa còn những hạn chế gì? Cần làm gì để tăng 

cường hơn nữa công tác quản lý dịch vụ văn hóa tại bản Lác, Mai 

Châu? 

Cô Hòa cho biết Phòng văn hóa huyện hiện nay có một vài điêu bất 

cập Tuy đã đạt được những thành tựu nhất định, nhưng trên thực tế công 

tác tư tưởng nói chung, nhiệm vụ giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

Thái ở huyện Mai Châu nói riêng còn tồn tại nhiều yếu kém, bất cập, thể 

hiện trên các mặt, đó là: Nhận thức của một số cấp uỷ đảng, chính quyền cơ 

sở về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền với việc giữ gìn, phát huy bản 

sắc văn hóa dân tộc chưa thực sự sâu sắc và toàn diện. Công tác phổ biến 

các giá trị bản sắc văn hoá chưa được chú trọng đúng mức, chưa thực sự trở 

thành việc làm thường xuyên, liên tục của mỗi cấp, mỗi ngành. Nhiệm vụ 

giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Thái trên địa bàn huyện chưa đáp 

ứng được yêu cầu của thời kỳ mới. Công tác tham mưu của cơ quan chuyên 

trách cho cấp uỷ đảng, chính quyền về nhiệm vụ phát triển văn hoá còn 

chậm và mang tính sự vụ. Hệ thống quản lý các dịch vụ văn hóa còn mỏng 

chưa thực sự được sát xao, còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được cho 
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nhân dân ví như: về an sinh môi trường việc xử lý rác thải chưa thực sự 

triệt để các hoạt động văn hóa như chào đón khách đã không mặc trang 

phục truyền thóng nữa thay vào đó là các thường phục như người kinh. Các 

món ăn truyền thống bị cắt bỏ thay vào đó là những món của người kinh. 

Do chưa có ban quản lý cụ thể về các vấn đề này nên còn nhiều tồn tại và 

chưa khắc phục được. 

Hoạt động thanh, kiểm tra, cô nhận thấy là thường xuyên và đều đặn. 

Nhưng các hoạt động khen thưởng thì hầu như là chưa có, đa số chỉ mang 

tính chất tán dương, khen thưởng, hỗ trợ về tinh thần chứ không có hiện vật 

hay bằng khen. 

Câu 5: Theo bàị phòng văn hóa đã đạt được những thành tựu gì trong 

công tác quản lý dịch vụ văn hóa tại bản Lác, Mai Châu? 

Thành tựu thì đạt được nhiều lắm. Trước kia khi du lịch chưa phát 

triển mạnh như vài năm trở lại đây thì người dân còn nghèo nàn khổ lắm, 

bây giờ thì khác rồi kinh tế nhà nào cũng đỡ đi nhiều đủ ăn đủ mặc có nhà 

còn mua được xe ô tô mua nhà Hà Nội rồi. Thay đổi và thành công nhất là 

đã nâng cao được ý thức của bà con trong bản, trước kia vẫn còn nuôi trâu 

bò dưới sàn nhà bây giờ thì bỏ hết rồi tất cả đều tập chung vào làm du lịch 

nhưng người thái chúng tôi không bao giờ bỏ ruộng, dù có làm việc khác 

nhiều tiền hơn nhưng chúng tôi không bỏ ruộng vì tục lệ của người Thái là 

năm nào cũng làm cơm mới với mục đích cầu cho năm sau thuận buồm 

xuôi gió mùa màng bội thua làm ăn phát đạt.đó là nét văn hóa truyền thống 

của người Thái chúng tôi quan trọng như là tết nguyên đán của người kinh 

đấy. Có cái điều mà thay đổi được rất lớn trong bà con dân bản là vẫn giữ 

được nét truyền thống nhà sàn của ngày xưa ở đây có nhà có tuổi đơn hơn 

20 năm rồi đấy, lúc mà mới phát triển du lịch nhiều nhà cũng đập đi xây 

mới làm cột bê tông rồi xây nhà như ngoài thị trấn kia kìa, tôi phải đi 

khuyên mãi mới xây lại nhàn sàn đấy. Hiện tại thì 100% người dân trong 
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bản lưu giữ và để lại những nét văn hóa vốn có của mình.. nhà không đập 

đi chỉ tu sửa và luôn giữ nét văn hóa truyền thống của mình. Có cái phải 

thay đổi nữa đó là trước kia bếp của người Thái là ở p khách nhưng bây giờ 

để thuận tiện và để hợp vệ sinh với lại để du khách nghỉ ngơi thoải mái hơn 

thì chúng tôi đẫ chuyện hoặc xây nhà bếp (nhà nấu nướng) xuống dưới hầm 

sàn hoặc đằng sau phòng khách.. 

Câu 6: Theo ông trong công tác quản lý hoạt động văn hóa tại bản Lác, 

Mai Châu phòng văn hóa còn những hạn chế gì? Cần làm gì để tăng 

cường hơn nữa công tác quản lý dịch vụ văn hóa tại bản Lác, Mai 

Châu? 

Ở trong bản cụ thể thì chúng tôi tự kinh doanh dịch vụ và không có sự 

quản lý cụ thể chỉ có chính quyền địa phương (hợp tác xã) về các mảng sản 

xuất, kinh tế, chăn nuôi chứ chưa có cụ thể ai quản lý về hoạt động văn hóa 

trong bản cả. Nhưng bản thân tôi tự nhận thức và hiểu được rằng văn hóa 

có vai trọ quan trọng đố với tôi nói riêng cũng như toàn bản nói chung đều 

cần thiết. Về các hoạt động văn hóa trong bản thì thỉnh thoảng chúng tối có 

lập đội bong truyền rồi đi thi đấu các xã với nhau, trong bản có đội văn 

nghệ phục vụ du khách nếu có việc hay có lế tết thì những đội văn nghệ đó 

lại là người phục vụ chính người dân trong bản luôn.Tôi thấy chính quyền 

cần có người quản lý về các hoạt động văn hóa đế sau những lúc làm việc 

vất vả mệt mỏi chúng tôi được tham gia vui chơi giải trí được thoải mái và 

cũng có thể là trau dồi thêm điều điều hay mới lạ hơn nữa. 

Hệ thống quản lý các dịch vụ văn hóa còn mỏng chưa thực sự được sát 

xao, còn nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được cho nhân dân ví như: về an 

sinh môi trường, việc xử lý rác thải chưa thực sự triệt để các hoạt động văn 

hóa như chào đón khách đã không mặc trang phục truyền thống nữa thay 

vào đó là các thường phục như người Kinh. Các món ăn truyền thống bị cắt 

bỏ thay vào đó là những món của người Kinh. Thêm nữa là các hộ gia đình 
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cũng không được khen thưởng nhiều do kinh phí còn chưa được hoàn thiện  

nhưng tại đây thường xuyên kiểm tra, xử lý các vi phạm hoạt động văn hóa 

và kinh doanh dịch vụ văn hóa. Do chưa có ban quản lý cụ thể về các vấn 

đề này nên còn nhiều tồn tại và chưa khắc phục được. 

Câu 7: Anh/chị có thể giới thiệu một số hoạt động văn hóa tiêu biểu của 

người Thái tại khu du lịch bản Lác, Mai Châu, anh/chị ấn tượng với 

hoạt động nào nhất? vì sao? 

Ông Lường Văn Hoa: hiện đang là người dân trong bản (không còn 

khả năng lao động) hoạt động văn hóa có nhiều lắm văn nghệ này, ẩm thực 

này, các lễ hội này nhiều lắm ông không nhớ nữa.ông thích ẩm thực của 

dân tộc mình lắm. Nó không lẫn với chỗ khác được ẩm thực người Thái 

mai châu rất thanh và dễ ăn, ai cũng ăn được.Ví dụ như cơm lam chẳng 

hạn, bà (vợ ông Hoa) làm cơm lam ngon lắm trước kia ngày còn như sầm 

uất như bây giờ đâu ông ăn cơm lam hằng ngày đấy ngon lắm 

Cô Hà Thị Thắm: hiện đang là người dân trong bản (có kinh doanh 

du lịch ) ở trong bản thì có nhiều hoạt động văn hóa lắm ví dụ như là 

múa hát văn nghệ, uống rượu cần, nhảy xạp…Tôi thấy múa hát vẫn là 

hay nhất vì đem lại niềm vui sau những công việc mệt nhọc ngoài đồng 

áng, sau những giờ là việc căng thẳng mệt mỏi văn nghệ làm cho tôi 

thoải mái hơn vui vẻ hơn.Cô chia sẻ thêm rằng: hoạt động văn hóa giúp 

con người rát nhiều về tinh thần nhưng bên cạnh đó cá hoạt động văn 

hóa văn nghệ, thê thao ở trong bản dần dần mờ nhạt và không được 

thường xuyên như trước nữa. Đa só bâ giờ các sinh hoạt đều tự phát do 

những người yêu thích đam me chơi và hoạt động thể thao chứ không 

còn nhiều hội thi đấu như trước nữa. 

Bạn Nguyễn Thu Trang: người dân địa phương (làm nhân viên văn 

phòng) mình sinh ra lớn lên ở đây mình thấy ở Mai Châu nhiều điều thú vị 

va hâp dẫn lắm các hoạt động văn hóa ở trong bản cũng thú vị với mang 
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đậm bản sắc dân tộc như nhảy xạp, uống rượu cần, ẩm thực, trang phục của 

người Thái ở đây củng rất đẹp. Mình thích mặc váy của người Thái lắm 

trong rất duyên dáng với trông xinh hơn hẳn đấy. 

Bác Nguyễn Quang Dũng: người Hải Phòng lên Mai Châu đi thăm 

bà con xa tiện thể đi chơi. Bác nói rất ấn tượng với cách cư xử người dân 

trong bản, mặc dù không hay lên Mai Châu chơi nhưng người trong bản rất 

hiếu khách hòa nhã than thiện không chèo kéo bác rất ấn tượng mà các cô 

gái Thái ở đây rất là xinh xăn và thông minh múa hát cũng rất hay và 

chuyên nghiệp. Lên đấy thời gian ngắn nên bác chưa biết nhiều về bản Lác. 

Cô Lê Thị Linh: Cô lên đây được một hôm nhưng cô thấy hoạt động 

văn hóa ở đây rất phong phú, có múa hát, nhảy xạp, mà cô thấy ở đây văn 

hóa ứng xử người dân rất thân thiện, dễ gần, có thể là tới nhầm nhà nhưng 

người dân vẫn rất niềm nở chỉ nhà cô đã đặt trước. Cô cũng rất ấn tượng 

với văn hóa ẩm thực nữa, đồ ăn ở đây rất ngon, phong phú, thanh và tươi ; 

cảm giác rất an toàn. Còn điều nữa cô rất thích là khí hậu ở đây trong lành, 

mát mẻ thoáng. Cô đi lên đây rất hài lòng và không có điều gì phải chê cả 

lần sau cô sẽ đưa cả gia đình cô lên đây chơi lần nữa 

Câu 8: Theo anh/chị công tác quản lý hoạt động văn hóa tại khu du 

lịch bản Lác, Mai Châu đã hiệu quả chưa? Vì sao? 

Ông Lường Văn Hoa: hiện đang là người dân trong bản (không còn 

khả năng lao động) ông cho biết hiện tại Ông Hồng (Nga) đang là trưởng 

xóm(bản Lác) ông thấy từ khi ông Hồng làm đến bh thấy rất nhiều điều 

thay đổi thay đổi lớn nhất là môi trường sạch sẽ chứ trước đây rác thải 

không có chỗ xử lý quanh đây bẩn lắm không sạch đẹp như bây giờ còn các 

hoạt động văn hóa như cô (người pv) nói thì ông thấy vẫn như những năm 

trước múa hát hay nhảy xạp giống như mọi năm không thay đổi gì nhiều 

nhưng vẫn giữ được nét văn hóa của người thái ở Mai Châu.  

Cô Hà Thị Thắm:  hiện đang là người dân trong bản (có kinh doanh 

du lịch ) cô là người dân ở Mai Châu lâu năm và mới làm dl được 5-6 năm 
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cô cho biết rằng dl trong bản vài năm gần đây khá là ổn định về mọi mặt 

kte, cơ sở hạ tầng (nhà cửa, xe cộ,) nhờ đó mà người dân trong bản phần 

nào cũng bớt lo lắng về cơm áo gạo tiền, ý thức của người dân cũng được 

nâng lên trước đây người dân chỉ trông chờ vào ruộng đồng vườn tược nhờ 

đó mà cả năm mới có cái ăn cái mặc nhưng bây giờ thì không còn như vậy 

người dân không còn quá nặng nề lo toan về kte thay vào đó là biết ý thức 

được viện gìn giữ vả bảo tồn những gì mình đang có đã biết làm đẹp và biết 

giới thiệu các nét đẹp của mình cho du khách đó chính là điều mà cô cảm 

thấy là có sự thay đổi theo chiều hướng tốt đối với nhân dân trong bản. 

Nhưng bên cạnh đó cô cảm nhận được rằng giới trẻ trong bản hiện nay 

nhận thức được vẻ đep của mình nhưng không biết bảo tồn và gìn giữ bởi 

đa phần các bạn trẻ thường muốn làm điều mình muốn và theo hướng ngoại 

và không thích cái mình có. Cô thấy chính quyền địa phương nên làm cách 

nào để cho các bạn trẻ ý thức được sâu sắc giá trị văn hóa mà bản thân ta 

đang có để gìn giữ và bảo tồn toàn vẹn nhất bởi chỉ có giới trẻ hiện nay mới 

chính là người đem được nền văn hóa của người Thái Mai Châu đi xa hơn 

nữa. Một điều đáng lưu tâm hơn là vài năm trở lại đây trong bản  bắt đầu 

xuất hiện nhiều nhà sàn gỡ bỏ và xây lên nhà cao tầng và mở nhà nghỉ, 

massa, karaoke,.. Giữa bản làng mang đậm bản sắc dân tộc như vậy mà lại 

mọc lên những quán xá đó rất là khó coi nên chính quyền địa phương cần 

tham gia và có giải pháp cho những trường hợp như vậy. 

Câu 9: Anh/chị mong muốn bổ sung gì thêm các hoạt động văn hoa tại 

khu du lịch bản Lác, Mai Châu? 

Ông Lường Văn Hoa: giờ ông già rồi chỉ mong muốn cho con cháu 

đủ ăn đủ mặc không vụng lợi tham ô thôi. Các lớp trẻ bây giờ muốn làm gì 

cũng có ai ngăn cấm được đâu nhưng ông thấy nên giáo dục lại lớp trẻ hiện 

nay để chúng biết điều cần thiết với mình là gì? Là cội nguồn là nơi chúng 

được sinh ra và lớn lên nhưng bây giờ chúng nó cứ đi được đi học là đi 

luôn chả có đứa nào về quê nhà làm toàn để lớp già làm khổ vất vả lắm. 
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Cô Thắm về các hoạt động văn hóa cô thấy khá là ổn nhưng cô thấy 

cá hoạt động vân còn rất thưa thớt thường cứ có khách du lịch mới bắt đầu 

làm văn nghệ còn bình thường thì trong bản không có các hoạt động chung 

nào mặc dù người Thái MC vốn là không thịch sự xung đột cãi vã nhưng 

chỉ dừng lại giúp đỡ nhau trong công việc, đồng áng hay mỗi khi nhà ai có 

ma chay hiếu hỷ còn thường thì trong bản không có các hoạt động thường 

niên nào mang tính chất gắn kết.Cô nghĩ chính quyền địa phương nên tạo ra 

những hoạt động bổ ích cho tất cả nhân dân hoặc các hoạt động vè thể thao 

mà mọi lứa tuổi đều có thể tham gia được nhằm tăng tình gắn kết bà con 

trong bản. Cô cũng mong rằng chính quyền nhà nước sẽ tạo điều kiện và 

những đãi ngộ cho nhân dân trong bản được tiếp thu và học hỏi những điều 

mới từ những khu du lịch cộng đồng khác bởi không phải ai cũng có điều 

kiện đi ra ngoài giao lưu và học hỏi hoặc có thể mở các lớp học cho những 

ai chưa làm kinh doanh du lịch để có những kiến thức cơ bản nhằm phục vụ 

cho gia đình họ.  

Câu 10: Muố n khu du lị ch trở  thành đ ị a chỉ  hấ p 

dẫ n khách du lị ch, nơ i bả o tồ n và phát huy vă n hóa 

đ ặ c sắ c củ a ngư ờ i Thái theo anh/chị  cầ n phả i làm 

gì? 

Cô Thắm để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Thái phải đưa vào hoạt 

động 100% là homestay. Các gia đình làm du lịch homestay cần nghiêm 

túc thực hiện các quy định như đón tiếp khách nên mặc trang phục dân tộc 

Thái, homestay phải là nhà sàn, chăn, đệm phải là sản phẩm thổ cẩm. Các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ du khách cũng phải là những làn điệu 

dân ca, dân vũ của người Thái.Thêm nữa người dân cần phải có ý thức về 

việc mình đang làm đó là gìn giữ và bảo tồn nền văn hóa của dân tộc mình 

luôn cảm thấy tự hào và tự tin khi khoác lên mình trang phục của dân tộc 

mình. Cần phải giao lưu và quảng bá cho khách du lịch về những nét đẹp 



 121 

của người Thái nhằm đem nét đẹp văn hóa của mình đi xa hơn nữa không 

chỉ ở Việt Nam mà cả nước ngoài. 

Bạn Trang mình là 1 người trẻ lại may mắn sinh ra và lớn lên ở đây 

nhưng hơi tiếc là mình không phải gốc là người dân tộc Thái bố mẹ mình là 

người di dân đến Mai Châu. Nhưng bản thân mình luôn cảm thấy rât tự hào 

vì được sinh ra ở mảnh đất có nền văn hóa đẹp và văn minh. Cũng bởi vậy 

mà mình luôn học hỏi và trau dồi nhiều những điều tốt đẹp từ những bạn bè 

cùng lứa tuổi hay những người đi trước về văn hóa của người Thái tại địa 

phương. Cũng chính vì là người trẻ tuổi nên mình hiểu tâm lý của các bạn 

trẻ hiện nay luôn muốn được đi xa để học hỏi nhũng điều mới và dần lãng 

quên cái hay nhất là đang hiện ra trước mắt mà cái bạn không trân trọng. 

Mình nghĩ rằng đẻ gìn giữ và bảo tồn nền văn hóa Thái thì không chỉ là 

chính quyền mà là ở chính các bạn những lứa tuổi trẻ nhiệt huyết và sáng 

tạo các bạn nên là những người đem văn hóa đem những nét đẹp của mình 

quảng bá cho thế giới để làm được điều đó các bạn nên học, hiểu nền văn 

hóa của chính mình. Mỗi cá nhân cần tăng cường học hỏi và tìm hiểu 

những điều tốt đẹp, văn minh đem về cho quê hương của mình. Cũng chính 

các bạn là người lưu giữ và phát huy được tất cả net văn hóa độc đáo của 

dân tộc mình. 

Em Linh nói rằng:  em ấn tượng bởi các túi xách hay túi đựng đt ở 

đây có ghi chứ “ ồng mặc noong” e hỏi người bán mới biết đó là tiếng Thái 

và điều đó làm em rất ấn tượng. em thấy để bảo tồn và phát huy nề văn hóa 

tại nơi này thì các chính quyền địa phương nên tích cực tuyên truyền và 

quảng bá nhiều hơn nữa về bản sắc văn hóa của dân tộc Thái bởi quả thực 

em đến đây chơi và cảm thấy rất thoái mái và hài long về thái độ phục vụ 

khách và các dịch vụ ở đây cũng rất hay và ấn tượng, cần phải thúc đẩy 

mạnh mẽ nhiều hơn về mọi mặt nhàm mục đích đẩy mạnh nền văn hóa 

Thái rộng khắp hơn. 

Câu 11: Anh/chị cho biết hoạt động văn hóa đc tổ chức nhiều nhất tại 

khu du lịch bản Lác, Mai Châu, giá là bao nhiên một buổi diễn? 
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Chị Hà Thị Hảo (diễn viên trong đội múa 1) cô cho biết Các hoạt 

động nhiều nhất là dịch vụ múa hát, bởi bất kỳ ai đến với bản Lác đều 

mong muốn được thưởng thức những làn điệu những giọng ca của người 

dân tộc Thái tại bản bởi vậy bất kỳ ai đến với bản Lác đều có nhu cầu được 

thưởng thức âm nhạc của dân tộc Thái. Ngày xưa các đội văn nghệ rất ít và 

thường thì khách trả bao nhiên thì lấy, có thể là tùy khách. Còn bây giờ 

hiện tại quy định 700 trăm nghìn/ 1 ca diễn. 

Chị Hà Thị Nhung (trưởng đội múa 9) chị cho biết đội của chị mới 

được thành lập khoảng 1 năm nhưng chị nhận xét rằng mặt bằng chung là 

tất cả khách khi đến với bản Lác đều có nhu cầu xem các chương trình văn 

nghệ bao gồm có múa hát, nhảy xạp, và uống rượu cần, cùng với đó là có 

sự giao lưu của khách với đội múa. Tạo sự hòa đồng vui vẻ cho du khách 

khi đến và thăm quan bản Lác. Đội của mình đều lấy theo giá chung là 800 

nghìn một khách, thực ra còn tùy nếu là khách sinh viên thì sẽ lấy giá mềm 

hơn. Chị cũng chia sẻ thêm, để tồn tại được một đội văn nghệ thống nhát 

đoàn kết bản thân chị cũng rất cố gắng và nỗ lực gương mẫu quản lý chặt 

chẽ và tính chuẩn xác của công việc không để ảnh hưởng đến công việc 

cũng như hình ảnh của dân tộc mình đối vói du khách. 

Câu 12: Anh/chị cho biết công tác quản lý hoạt động văn hóa tại bản 

Lác, Mai Châu có những thuận lợi gì? Có những gì cần điều chỉnh đối 

với việc biểu diễn/ kinh doanh dịch vụ văn hóa? 

Chị Hà Thị Hảo cho biết cô làm dịch vụ này cũng đc gần chục năm 

cô thấy thực sự để quản lý được một đội văn nghệ không hề đơn giản bởi 

mỗi đội có khoảng 8 - 10 người mỗi khi có khách yêu cầu đi diễn thì yêu 

cầu đầy đủ tất cả mọi người nhưng quả thực không hề đơn giản như vậy 

thiếu người cả đội phải đợi khách phải đợi, trong một đội bao giờ cũng rất 

khó để quản lý hết được nhưng thay vào đó mỗi một điệu múa, lại đem lại 

niềm vui và thoái mái cho du khách đó chính là điêu mà chúng tôi cần và 

mong muốn. Đã làm trưởng đội lâu và cũng vì toàn là chị em cùng trong 

xóm nên thường ít có cãi vã ai bận thì thay người khác vào chứ không tị 
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nạnh nhau nhiều..Vài năm trở lại đây bắt đầu xuất hiện nhiều đội lớn trẻ 

trung hơn nên lớp già cũng ít được gọi đi diễn hơn và thay vào đó chúng tôi 

chuyển sang làm các dịch vụ như bán đồ lưu niệm và bán đồ ăn uống.  

Chị Nhung (trưởng đội văn nghệ sô 7) đội chị được thành lập gần 2 

năm và đã thay đổi trưởng nhóm rất nhiều lần vì nhiều lý do, một đội văn 

nghệ tương đối đông để làm hài long tất cả rất khố trong đội chị 100% là 

trẻ tuôi thanh niên bởi vậy tính ganh đua nhau vẫn còn tồn tại. Đó chính là 

điều cần phải điều chỉnh mà chị vẫn đang trong thời gian cân chỉnh lại. 

Thuận lợi là đội chị có rất nhiều bạn trẻ, xinh xắn múa đẹp bởi vậy được ưu 

ái và thường xuyên được gọi đi diễn không chỉ trong bản mà còn đi các bản 

khác diễn..bên cạnh đó vẫn không thể không nói đến vấn đề thù lao cho 

diễn viên. Môi đội đi diễn thườn rơi vào 7trăm nghìn - 1 triệu đồng 1 xuất 

diễn nhưng việc chia thù lao cho các diễn viên vẫn là vấn đề khúc mắc và 

khó lý giải trong hầu hết các đội văn nghê trong bản chứ không riêng đội 

chị. Cần có chế độ giành riêng cho các diễn viên để công lao của diên viên 

bỏ ra không thỏa mãn. 

Câu 12: Anh/chị vui lòng cho biết công tác tuyên truyền, giới thiệu về 

hoạt đông văn hóa ở bản Lác diễn ra như thế nào?  

Bạn Nguyễn Thu Trang (người dân địa phương sống tại Mai 

Châu) : Hoạt động văn hóa giúp con người rát nhiều về tinh thần nhưng 

bên cạnh đó cá hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao ở trong bản dần 

dần mờ nhạt và không được thường xuyên như trước nữa. Đa số bây giờ 

các sinh hoạt đều tự phát do những người yêu thích đam mê chơi và hoạt 

động thể thao chứ không còn nhiều hội thi đấu như trước nữa. Thêm đó 

là cá hoạt động phong tục tập quán cũng dân dần bị người dân lãng quên 

và chạy theo xã hội hiện đại, không còn giữ đượn nét nguyên bản như 

trước 

Câu 13 : Công tác quản lý sinh hoạt tín ngưỡng tại khu du lịch được 

diễn ra như thế nào ? 
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Ông Hồng trưởng bản chia sẻ rằng : Để duy trì các lễ hội ở bản Lác huyện 

đã phối hợp với tôi và xã Chiềng Châu đưa ra những giải pháp để lễ hội và 

văn hóa tộc Thái không bị phai mờ. Mục đích chung của lễ hội đó là thể 

hiện tấm lòng tôn kính tri ân của nhân dân, tưởng nhớ công lao to lớn của 

các vị nhân thần tiền bối và cầu cho quốc thái, dân an, bản mường no ấm, 

quanh năm mưa thuận, gió hòa, mùa màng bội thu, gia đình hạnh phúc, đất 

nước vinh hoa, phồn thịnh. Nhưng cho tới hiện tại, một số các hoạt động 

sinh hoạt văn hóa trong bản đã có sự mai một và thiếu hụt. Các lễ hội diễn 

ra phần lớn là trọng phần hội, phần lễ lược bỏ đi rất nhiều thêm nữa là do 

sinh sống và làm việc với môi trường nhiều dân tộc và các quản lý chưa đi 

sâu sát được với nhân dân, bởi vậy các sinh hoạt tín ngưỡng cũng dần bị 

mai một theo và pha lẫn với nhiều văn hóa khác. Cần có biện pháp nhằm 

thúc đẩy người dân bảo vệ và gìn giữ nét văn hóa truyền thống của riêng 

mình. Ông còn nói rằng : Là người dân ở Mai Châu lâu năm cô luôn giữ nét 

văn hóa truyền thống của dân tộc mình, từ nhà cửa, nếp sống cho tới ăn 

uống, cô luôn giáo dục con cái phải giữ nền văn hóa của tộc mình không 

được để mất đi. 

Câu 14: Các tổ chức đoàn thể tại địa phương đã phát huy vai trò 

như thế nào trong công tác quản lý hoạt động văn hóa tại bản Lác? 

Chị Hương phó bí thư chi đoàn xã Chiềng Châu cho biết: Đoàn 

thanh niên xã luôn tích cực trong việc luôn phát động và duy trì các hoạt 

động văn hóa tại bản Lác. Ngoài việc hướng cho thanh thiếu niên tới các 

hoạt động lành mạnh, vì cộng đồng thì còn tạo qua sức hấp dẫn cho bản 

Lác. Không những thế mỗi cán bộ Đoàn như chúng tôi còn là những tấm 

gương cho việc đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, đặc biệt là các hoạt động 

gìn giữ bản sắc văn hóa của người Thái. Chúng tôi luôn tham gia và đi đầu 

trong các hoạt động do Ban chấp hành Đoàn xã Chiềng Châu và huyện 

Đoàn Mai Châu phát động. 
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Phụ lục 5 

Một số văn bản liên quan đến quản lý các hoạt động văn hóa 
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Phụ lục 5 

Một số hình ảnh 

 

 

5.1. Dịch vụ văn hóa bán túi xách thổ cẩm 

(Nguồn: tác giả chụp, 10/2017) 

 

 

5.2. Nhà sàn của người Thái tại bản Lác 

(Nguồn: tác giả sưu tầm) 
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5.3. Điệu xòe của người Thái Mai Châu 

(Nguồn: Tác giả sưu tầm) 

 

5.4. Sinh hoạt tín ngưỡng hằng năm 

(Nguồn: Tác giả sưu tầm) 
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5.5. Trang phục của người Thái 

(Nguồn: Tác giả sưu tầm) 


