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MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc, có 54 dân tộc anh em cùng
chung sống đoàn kết bên nhau. Mỗi dân tộc đều mang bản sắc văn hóa
riêng, thêu dệt thành bức tranh văn hóa đa sắc màu. Sợi chỉ dệt thành bức
tranh văn hóa là những phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng, trang
phục, ẩm thực và những hình thứclưu truyền dân gian. Văn hóa truyền
thống là thiêng liêng, quý giá được hình thành trong quá trình lịch sử lâu
dài của một dân tộc, được đúc kết từ kinh nghiệm sống, được lưu truyền
qua nhiều thế hệ tạo nên bản sắc dân tộc.
Đất nước ta đang trong xu thế hội nhập với nền kinh tế toàn cầu, nền
kinh tế phát triển kéo theo sự du nhập của các luồng văn hóa mới. Hiện
nay, văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam có xu
hướng mai một trong sự thay đổi của đời sống xã hội. Thách thức lớn đặt ra
với nền văn hóa nước ta là tiếp nhận những ảnh hưởng nền văn hóa thế giới
mà không quên giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc với
chủ trương “hòa nhập chứ không hòa tan”. Bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống các dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực để thực hiện các
chính sách kinh tế - xã hội, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm
đà bản sắc dân tộc.
Huyện Bình Liêu là huyện miền núi biên giới nằm ở phía đông bắc
của tỉnh Quảng Ninh. Huyện có 96% dân số là người dân tộc thiểu số với
người Tày, Sán Chỉ, hai ngành Dao (Dao Thanh Phán, Dao Thanh Y), là
huyện có tỷ lệ dân tộc cao nhất tỉnh Quảng Ninh, thuộc nhóm huyện có tỷ
lệ dân tộc cao nhất cả nước [18, tr.21]. Theo đó, văn hóa tộc người ở huyện
Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh đặc biệt là văn hóa của người Dao rất đa dạng,
đặc sắc. Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đã được cấp ủy
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Đảng, chính quyền huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể quan tâm chỉ
đạo thực hiện. Các lễ hội được tổ chức theo quy định, phong tục tập quán
của các dân tộc được phục dựng, nghệ thuật dân ca được phát huy mang
đậm nét văn hóa riêng biệt của từng dân tộc. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và
phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc chưa tương xứng với giá trị
tầm vóc của các giá trị văn hóa.Trong khi đó quá trình phát triển kinh tế xã
hội, những nét văn hóa truyền thống trong kiến trúc nhà cửa, trang phục,
phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội… đã và đang có nguy cơ mai một và
biến dạng. Đã xuất hiện những nét văn hóa mới pha trộn với văn hóa truyền
thống, một bộ phận bản thân những người dân tộc đã không còn quan tâm
tới bản sắc văn hóa truyền thống cũng như lưu giữ và phát huy văn hóa của
dân tộc, nhất là giới trẻ. Vì thế, việc giữ gìn và phát huy giá trị cốt lõi của
văn hóa các dân tộc ngày càng trở nên quan trọng trong thời đại hiện nay.
Trong chủ trương khai thác văn hóa truyền thống để phát triển du lịch, các
cấp ủy Đảng chính quyền huyện Bình Liêu những năm gần đây đã chú
trọng công tác bảo tồn và phát huy văn hóa trong đó có văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán.
Bản thân hiện nay đang công tác tại Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện, là người con sinh ra và lớn lên ở huyện Bình Liêu, học viên mong
muốn tìm hiểu những giá trị văn hóa các dân tộc để đặt ra công tác bảo tồn
và phát huy. Xu hướng coi văn hóa các dân tộc như là những nguồn lợi để
tạo thành các sản phẩm du lịch nhằm phát triển “ngành kinh tế không có
ống khói này” ngoài lợi ích về kinh tế, còn có ý nghĩa quan trọng đối với
công tác bảo tồn (bảo tồn động) bản sắc văn hóa truyền thống của các dân
tộc ít người. Mặt khác, khi đem văn hóa truyền thống các dân tộc ra làm
sản phẩm để phục vụ khách du lịch, ngoài các lợi ích như vừa đề cập, nó
cũng có những tác động tiêu cực không chỉ đến đời sống kinh tế, xã hội của
người bản địa mà có thể thúc đẩy nhanh hơn quá trình mai một văn hóa,
dẫn đến biến đổi bản sắc dân tộc.
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Với những lý do trên, học viên đã lựa chọn đề tài “Bảo tồn và phát
huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu,
tỉnh Quảng Ninh với phát triển du lịch” làm đề tài nghiên cứu luận văn
thạc sỹchuyên ngành Quản lý văn hóa.
2. Tình hình nghiên cứu
Người Dao là một trong 54 thành phần các dân tộc ở Việt Nam, đã
có rất nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu. Luận án này chỉ lược
điểm một số công trình nghiên cứu liên quan đến người Dao, nhóm Thanh
Phán. Trước tiên phải kể đến cuốn Người Dao ở Việt Nam của Bế Viết
Đẳng -Nguyễn Khắc Tụng - Nông Trung -Nguyễn Nam Tiến. Dẫu vậy
cuốn sách này mới chỉ đề cập đến người Dao, những phong tục tập quán
của người Daonói chung chưa nhắc đến ngành Dao Thanh Phán và công tác
bảo tồn và phát huy văn hóa người Dao với phát triển du lịch.
Đề án Sưu tầm kiểm kê kho sách cổ người Dao do Tiến sĩ Trần Hữu
Sơn chủ nhiệm có nội dung hấp dẫn, tuy nhiên công trình này mới chỉ tập
trung đề cập đến kho sách cổ của người Dao ở tỉnh Lào Cai.
Ở cấp độ địa phương, năm 2009, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng
Ninh đã có đề tài Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc của người
Dao Thanh Y tại xã Bằng Cả, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Đề tài
đề cập đến người Dao Thanh Y ở Quảng Ninh chưa viết về người Dao
Thanh Phán.
Cuốn sách Một số vấn đề người Dao Quảng Ninh của tác giả
Nguyễn Quang Vinh, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc năm 1998 là kết quả
của quá trình sưu tầm tư liệu, kế thừa các công trình nghiên cứu liên quan,
khảo sát thực tế về người Dao ở Quảng Ninh. Nội dung cuốn sách có
miêutả về dân tộc, đề cập đến các vấn đề tổng kết thực tiễn mà bộ đội biên
phòng Quảng Ninh đã rút ra được trong quá trình hoạt động bảo vệ biên
cương ở vùng người Dao Quảng Ninh. Cuốn sách chỉ viết về những vấn đề
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chung của người Dao ở Quảng Ninh mà chưa đề cập cụ thể đến nhóm
người Dao Thanh Phán.
Trong Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Bình Liêu
đến năm 2020,tầm nhìn đến năm 2030huyện Bình Liêu đã định hướng phát
triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn dựa trên những tài nguyên thiên
nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc. Quy hoạch đã đề cập, quan tâm tới vấn
đề khai thác các giá trị văn hóa dân tộc phục vụ du lịch.
Cuốn luận văn “Tri thức bản địa của người Dao Thanh Phán xã
Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh” của Tô Đình Hiệu, luận
văn thạc sỹ văn hóa học, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có
nghiên cứu về người Dao Thanh ở huyện Bình Liêu nhưng tập trung tìm
hiểu về vấn đề tri thức bản địa mà chưa nói đến vấn đề bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán.
Nhìn chung, chưa có công trình nghiên cứu nào về văn hóa của
người Dao Thanh Phán, đặc biệt là nghiên cứu về bảo tồn và phát huy văn
hóa người Dao Thanh Phán phục vụphát triển du lịch ở huyện Bình Liêu,
tỉnh Quảng Ninh. Hơn thế bản thân học viên làm việc tại Phòng Văn hóa và
Thông tin của huyện nên tôi đã chọn đề tài “Bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng
Ninh với phát triển du lịch”. Những công trình vừa nêu trên là tài liệu tham
khảo bổ ích để học viên vận dụng vào nghiên cứu nội dung của đề tài.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.1.Mục đích nghiên cứu
Tìm hiểu thực trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch ở huyện
Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
3.2.Nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống cần bảo tồn và phát huy
của người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
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- Đánh giá hiện trạng công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán trong phát triển du lịch.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
- Văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán ở huyện Bình
Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
- Thực trạng công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của
người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh với phát triển
du lịch.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Nghiên cứu trên địa bàn 8 xã, thị trấn có người Dao Thanh Phán sinh
sống ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.
5. Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện đề tài này, học viên đã lựa chọn các phương pháp cụ
thể như sau:
- Phương pháp kế thừa nguồn tài liệu thứ cấp. Học viên đã vận dụng
phương pháp này từ việc kế thừa thành quả nghiên cứu về lý thuyết, về
kiến thức chung và cả một số tài liệu cụ thể liên quan đến đề tài đã được
những người đi trước công bố...để viết bản luận văn này
- Phương pháp điền dã. Điền dã là phương pháp bao gồm các
phương pháp cụ thể như tham dự, quan sát, phỏng vấn, thảo luận nhóm,
chụp ảnh…
Ứng dụng phương pháp này học viên đã tới 6/8 xã, thị trấn trên địa
bàn huyện Bình Liêu có người Dao Thanh Phán sinh sống (xã Đồng Văn,
xã Hoành Mô, xã Đồng Tâm, xã Lục Hồn, xã Tình Húc, xã Húc Động) 20
lần.Địa điểm: tại nhà dân, ngoài đường, tại nhà văn hóa, tại lễ hội kiêng
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gió, lễ cấp sắc, lễ cầu mùa. Thực hiện gặp và trao đổi với các đối tượng: chị
Lý Thị Hạnh, Tằng A Dào (thôn Phặt Chỉ, xã Đồng Văn), anh Phùn
DảuLỷ, Phùn Thị Mai (thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn), Trần Thị
Thanh (thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn), Triệu Chăn Dào, Chìu Thị
Dính (thôn Ngàn Mèo Trên, xã Lục Hồn), Chìu A Thoòng (thôn Khe
Bốc, xã Tình Húc)… và các đối tượng khác là người Dao Thanh Phán ở
huyện Bình Liêu.
- Trên cơ sở tư liệu thu thập được, học viên đã vận dụng các
phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo…để xây dựng bản
thảo luận văn.
6. Cấu trúc của luận văn
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, luận
văn gồm có 3 chương, cụ thể như sau:
Chương 1: Khái quát về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống
với phát triển du lịch và người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu.
Chương 2: Thực trạng bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của
người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch ở Bình Liêu.
Chương 3: Định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch ở Bình Liêu.
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Chương 1
KHÁI QUÁT VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÀ NGƯỜI DAO
THANH PHÁN HUYỆN BÌNH LIÊU
1.1. Một số vấn đề chung
1.1.1. Khái niệm
1.1.1.1. Văn hóa, văn hóa truyền thống
- Văn hóa: Văn hóa có rất nhiều khái niệm khác nhau. Cuốn sách Cơ
sở Văn hóa Việt Nam(Trần Quốc Vượng chủ biên) có trích dẫn định nghĩa
của UNESCO như sau:
Văn hóa hôm nay có thể coi là tổng thể những nét riêng biệt tinh
thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách của một
xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hóa bao gồm
nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền cơ bản
của con người, những hệ thống các giá trị, những tập tục và
những tín ngưỡng: văn hóa đem lại cho con người khả năng suy
xét về bản thân. Chính văn hóa làm cho chúng ta trở thành những
sinh vật đặc biệt nhân bản, có lí tính, có óc phê phán và dấn thân
một cách đạo lí. Chính nhờ văn hóa mà con người tự thể hiện, tự
ý thức được bản thân, tự biết mình là một phương án chưa hoàn
thành đặt ra để xem xét những thành tựu của bản thân, tìm tòi
không biết mệt những ý nghĩa mới mẻ và sáng tạo nên những
công trình vượt trội lên bản thân [53, tr.23,24].
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã định nghĩa về văn hóa:
Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới
sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật,
khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh
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hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn
bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa (Hồ Chí Minh)
[16, tr.431].
Tác giả Trần Ngọc Thêm đã nêu quan điểm của mình về văn hóa như
sau: “Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do
con người sáng tạo và tích lũy trong quá trình hoạt động thực tiễn và trong
sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình”
[30, tr.10].
Định nghĩa này nêu bật 4 đặc trưng quan trọng của văn hóa: tính hệ
thống, tính giá trị, tính lịch sử, tính nhân sinh. Văn hóa hiểu theo nghĩa
rộng như lối sống, lối suy nghĩa, lối ứng xử…Văn hóa hiểu theo nghĩa hẹp
như văn học, văn nghệ, học vấn…và tùy theo từng trường hợp cụ thể mà có
những định nghĩa khác nhau. Văn hóa có thể coi như là sản phẩm do
chính con người tương tác với môi trường để tạo thành, trải qua một quá
trình của thời gian, khiến các giá trị truyền thống, các hoạt động thực tiễn
dần trở thành văn hóa của một nhóm người hay của một xã hội nhất định
[30, tr.11].
Theo các cách tiếp cận trên, văn hóa là bao gồm các yếu tố tinh thần
và vật chất của xã hội loài người. Văn hóa không chỉ được nhìn nhận ở góc
độ các tác phẩm nghệ thuật do con người sáng tạo ra mà còn hiện hữu trong
cuộc sống sinh hoạt đời thường, trở thành hệ thống mang giá trị căn bản và
cốt lõi. Văn hóa bao trùm lên mọi góc nhìn của xã hội, như một thước đo
về chất lượng cuộc sống.
Theo chúng tôi,văn hóa là tổng hợp các giá trị tinh thần và vật chất, có
nguồn gốc từ cuộc sống của con người, mang những giá trị tinh hoa và
được lưu truyền qua nhiều thế hệ dưới sự tương tác giữa tự nhiên và con
người. Những giá trị cuộc sống tốt đẹp được gìn giữ và lưu truyền từ đời
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này sang đời khác và dần ăn sâu vào trong ý thức của con người để trở
thành hệ giá trị chung.
- Khái niệm văn hóa truyền thống
Từ điển Tiếng Việt đã đưa ra khái niệm về truyền thống như sau:
Truyền thống là “thói quen hình thành đã lâu đời trong đời sống và nếp
nghĩ, được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khách” [22, tr.1053].
Theo tác giả Ngô Đức Thịnh, truyền thống là những cái gì đã hình
thành từ lâu đời, mang tính bền vững và trao truyền từ thế hệ này sang thế
hệ khác. Truyền thống không chỉ xã hội tiền công nghiệp mới có mà với cả
xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa truyền thống vẫn hình thành và định
hình. Hơn thế, còn có sự kết nối giữa truyền thống tiền công nghiệp với
truyền thống công nghiệp hóa thể hiện trong từng hiện tượng hay giá trị
văn hóa [29, tr.1].
Theo chúng tôi, truyền thống là những sự vật, hiện tượng, nội dung
được lưu truyền từ đời này sang đời khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác
trong một khoảng thời gian dài trở thành những thói quen, phong tục tập
quán, có giá trị về nhân văn, nhân bản và có tính trường tồn.
Truyền thống mang ý nghĩa tích cực, mang tính nhân bản, nhân văn
sâu sắc. Truyền thống được nói đến là những truyền thống về văn hóa, y tế,
giáo dục, chính trị và tư tưởng. Truyền thống không nói đến những yếu tố
tiêu cực hình thành thói quen xấu. Những yếu tố, giá trị truyền thống được
bảo tồn, gìn giữ và được trân trọng.
Theo tác giả Trần Ngọc Thêm:
Truyền thống văn hóa là những giá trị tương đối ổn định (những
kinh nghiệm tập thể), được tích lũy và tái tạo trong cộng đồng
người qua không gian và thời gian, được đúc kết thành những
khuôn mẫu xã hội và cố định hóa dưới dạng ngôn ngữ, phong
tục, tập quán, nghi lễ, luật pháp, dư luận [30, tr.13].
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Văn hóa truyền thống là những di sản văn hóa quý giá của mỗi dân
tộc.Khái quát chung, văn hóa truyền thống là những nét văn hóa làm nên
bản sắc dân tộc tốt đẹp và được lưu truyền, trải qua nhiều thế hệ, được đa
số bộ phận công nhận và có ý thức gìn giữ, phát huy.
1.1.1.2. Quản lý, quản lý văn hóa
- Khái niệm quản lý
Quản lý là sự tác động có chủ đích, có tổ chức của chủ thể quản lý lên
đối tượng bị quản lý và khách thể của quản lý nhằm sử dụng có hiệu quả
nhất các tiềm năng, các cơ hội của hệ thống để đạt được mục đích đề ra
trong điều kiện biến động của môi trường.
Quản lý là phương thức làm cho những hoạt động hoàn thành với hiệu
quả cao và đúng với mục đích đề ra. Chủ thể quản lý có thể là một cá nhân,
một nhóm người, hoặc một tổ chức. Đối tượng quản lý là một cá nhân hay
một nhóm người, cộng đồng người hay một tổ chức nhất định. Quản lý là
một quá trình liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ thể quản lý tới
đối tượng quản lý.
Quản lý nhà nước là dạng quản lý xã hội mang tính quyền lực của tổ
chức Nhà nước, được sử dụng quyền lực Nhà nước để điều chỉnh các quan
hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người. Quản lý nhà nước là quá
trình nắm và điều hành bằng pháp luật, chính sách, kế hoạch và các công cụ
khác của Nhà nước trong mọi lĩnh vực mà hoạt động xã hội có liên quan do
hệ thống các cơ quan Nhà nước (lập pháp, tư pháp, hành pháp) từ trung
ương đến cơ sở tiến hành theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, quyền hạn
của mỗi cơ quan [32, tr.30,31].
- Khái niệm quản lý văn hóa
Quản lý nhà nước về văn hoá là sử dụng quyền lực của nhà nước để
điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của con người khi tham
gia vào các lĩnh vực hoạt động văn hoá.
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Quản lý nhà nước về văn hóa gồm những công việc cụ thể: Ban hành
văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế
hoạch; Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về văn bản quy
phạm pháp luật; Thực thi quản lý hành chính nhà nước liên quan đến văn
hóa (văn bản hướng dẫn thực hiện văn bản của cấp trên, cấp phép, xử
phạt, giải quyết kiếu nại, tố cao); Đào tạo, tập huấn cán bộ; Thanh tra,
kiểm tra; Phân bổ ngân sách; Tổ chức thực hiện các chính sách văn hóa
[32, tr.32,33].
Khái niệm “quản lý văn hóa” trong luận văn 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
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.
1.1.1.3. Bảo tồn, phát huy
- Khái niệm bảo tồn
Theo Từ điển Tiếng Việt, “Bảo tồn là giữ lại không để mất đi” [22,
tr.39]. Bảo tồn văn hóa có hai đối tượng để bảo tồn: giá trị văn hóa vật thể
và phi vật thể.
Bảo tồn tức là các hành động nhằm bảo vệ, gìn giữ, bảo lưu lại sự tồn
tại của các sự vật, hiện tượng, gìn giữ chúng để tồn tại cùng với thời gian.
Bảo tồn các sự vật, hiện tượng là lưu giữ, không làm cho chúng bị mai một,
bị thay đổi và biến dạng.
- Khái niệm phát huy
Theo Từ điển tiếng Việt, Phát huy là “làm cho cái hay, cái tốt tỏa tác
dụng và tiếp tục nảy nở thêm” [22, tr.768].
Phát huy là hành động nhằm đưa văn hóa vào trong thực tiễn xã hội,
coi đó như nguồn nội lực, các tiềm năng góp phần thúc đẩy sự phát triển xã
hội, mang lại những lợi ích vật chất và tinh thần cho con người, thể hiện
mục tiêu của văn hóa đối với phát triển xã hội. Phát huy văn hóa là làm cho
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những giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống lan tỏa trong cộng đồng xã
hội, có ý nghĩa xã hội tích cực.
Phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc phải biết kế thừa có
chọn lọc những tinh hoa văn hóa của thế hệ trước để lại, làm cho các giá trị
của văn hóa thấm sâu, lan tỏa vào đời sống cộng đồng xã hội, biết mở rộng
giao lưu văn hóa để làm giàu thêm bản sắc văn hóa và làm thăng hoa giá
trị. Phát huy văn hóa truyền thống nhằm mục tiêu phát triển du lịch bền
vững, phục vụ tích cực cho công tác bảo tồn các di sản văn hóa.
Như vậy, bảo tồn văn hóa được hiểu như là các nỗ lực nhằm bảo vệ
và gìn giữ sự tồn tại của di sản theo dạng thức vốn có của nó. Phát huy có
nghĩa là những hành động nhằm đưa các giá trị văn hóa vào trong thực tiễn,
tạo sức lan tỏa tích cực trong xã hội, coi đó là nguồn nội lực tiềm năng góp
phần thúc đẩy sự phát triển xã hội, mang lại những lợi ích vật chất và tinh
thần cho con người. Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống là các biện
pháp để gìn giữ, tôn tạo các giá trị văn hóa để chúng không bị mai một, mờ
nhạt. Và các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp đó được lan tỏa, tỏa sáng
và có ý nghĩa tích cực trong đời sống xã hội của nhân dân, góp phần vào
mục tiêu văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội.
1.1.1.4. Du lịch, du lịch văn hóa
- Khái niệm du lịch
Theo điều 4, chương I,Luật du lịch Việt Nam (năm 2005) thì khái
niệm du lịch như sau: “Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi
của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu
cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong khoảng một thời gian
nhất định” [22, tr.1].
Như vậy, chúng tôi cho rằngdu lịch có nghĩa là hoạt động của con
người nhằm mục đích thăm quan, nghỉ dưỡng, tìm hiểu, giải trí, có mối
quan hệ phát sinh qua lại giữa khách du lịch, các nhà kinh doanh, chính
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quyền và cộng đồng cư dân địa phương trong quá trình giao tiếp khách
du lịch.
- Khái niệmdu lịch văn hóa
Cuốn sách Giáo trình du lịch văn hóa - Những vấn đề lý luận và
nghiệp vụ(Trần Thúy Anh chủ biên) có trích dẫn khái niệm du lịch của
UNWTOnhư sau:
Du lịch văn hóa bao gồm hoạt động của những người với
động cơ chủ yếu là nghiên cứu, khám phá về văn hóa như các
chương trình nghiên cứu, tìm hiểu về nghệ thuật biểu diễn, về
các lễ hội và các sự kiện văn hóa khác nhau, thăm các di tích
và đền đài, du lịch nghiên cứu thiên nhiên, văn hóa hoặc nghệ
thuật dân gian và hành hương [1, tr.7].
Và của ICOMOS:
Du lịch văn hóa là loại hình du lịch mà mục tiêu là khám phá
những di tích, di chỉ. Nó mang lại những ảnh hưởng tích cực
bằng việc đóng góp vào việc duy tu và bảo tồn. Loại hình này
trên thực tế đã minh chứng cho những nỗ lực bảo tồn và tôn tạo,
đáp ứng nhu cầu của đồng bào vì những lợi ích văn hóa - kinh tế
- xã hội [1, tr.7].
Theo Luật Du lịch Việt Nam (2005) đã nêu như sau: “Du lịch văn
hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc với sự tham gia
của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống” [23, tr.2].
Tóm lại, du lịch văn hóa là loại hình du lịch chủ yếu dựa vào những
nét văn hóa truyền thống như không gian văn hóa, kiến trúc nhà cửa, trang
phục truyền thống, những phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội truyền
thống…để tạo sức hút đối với khách du lịch trong nước và quốc tế. Đối với
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khách du lịch có sở thích nghiên cứu, khám phá văn hóa và phong tục tập
quán bản địa thì du lịch văn hóa là cơ hội để thỏa mãn nhu cầu của họ.
Phần lớn hoạt động du lịch văn hóa gắn liền với địa phương, nơi diễn ra
nhiều lễ hội văn hóa và các giá trị văn hóa khác. Việc thu hút khách du lịch
tham gia du lịch văn hóa tức là tạo ra dòng khách mới và cải thiện cuộc
sống của người dân địa phương.
1.1.2. Mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống với
du lịch
Du lịch và cộng đồng dân tộc, được đề cập khá chi tiết trong cuốn giáo
trình Nhân học Bức khảm văn hóa châu Á-tiếp cận nhân học.Theo đó,
không phải tới bây giờ, mà đã từ khá lâu, khi mà con người với cuộc sống
thịnh vượng trong các đô thị họ đã xa rời bản ngã văn hóa của tổ tiên mình.
Bởi thế mà từ giữa thế kỷ trước, các luồng du lịch từ các khu vực phát triển
đã có xu hướng truy tìm tính xác thực của văn hóa. Thông thường tính xác
thực của văn hóa được lưu giữ tốt trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở
vùng sâu vùng xa.Ngành du lịch đã khai thác những nét văn hóa truyền
thống của người dân tộc thiểu số, biến chúng thành các sản phẩm du lịch để
phục vụ cho du khách. Loại hình du lịch này phát triển không chỉ đem lại
lợi ích kinh tế cho người bản địa, mà ở khía cạnh khác nó còn khơi dậy
trong người bản địa niềm tự hào về truyền thống văn hóa của cha ông mình
nên họ đã tích cực tái phục dựng lại văn hóa để phục vụ du lịch. Theo đó
mà các nền văn hóa của người thiểu số vốn đã và đang mai một được tái
phục hồi, đem lại ý nghĩa rất tích cực cho công tác bảo tồn văn hóa truyền
thống [15, tr.460-468]. Loại hình du lịch này đã phát triển ở khắp nơi trên
thế giới, ở Việt Nam cũng đã phát triển như Bản Lác, Mai Châu (Hòa
Bình)… Ở Bình Liêu (Quảng Ninh), du lịch văn hóa trong khu vực người
thiểu số, trong đó có người Dao Thanh Phán cũng đã xuất hiện trong những
năm gần đây.
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Đương nhiên không chỉ mang lại lợi ích mà loại hình du lịch này cũng
thường gây nên những tác động tiêu cực, làm mai một văn hóa truyền
thống của người bản địa và làm nảy sinh các vấn đề xã hội không mong đợi
khác. Nhìn từ góc độ quản lý về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống,
loại hình du lịch này cần được nghiên cứu để có chiến lược và chính sách
quản lý, phát triển phù hợp.
Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu số
chẳng những giữ gìn bảo tồn bản sắc dân tộc mà còn giữ gìn nguồn vốn
quý giá cho phát triển du lịch. Khi ngành du lịch văn hóa phát triển sẽ thu
hút du khách đến trải nghiệm văn hóa truyền thống của người dân tộc thiểu
số, điều này tạo cơ hội kinh tế hỗ trợ lại mức sống của người dân và có điều
kiện bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống một cách tốt hơn.
1.2. Văn bản của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống với phát triển du lịch
1.2.1. Văn bản của Đảng
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã
hội được thông qua tại Đại hội lần thứ VII (6-1991) đã xác định nền văn
hóa tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc là một trong sáu đặc trưng cơ bản
của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Như vậy, nền văn hóa tiên tiến,
đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là một nhiệm vụ
trọng yếu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội [57, tr.1].
Tư tưởng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
tiếp tục được bổ sung, phát triển đầy đủ và phong phú hơn trong các văn
kiện của Đảng sau này. Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, hội
nghị lần thứ 5 đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-TW ngày 16/7/1998 về xây
dựng và phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Đây là nghị quyết đầu tiên mang tính đường lối, chủ trương, chính sách của
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Đảng trên lĩnh vực văn hóa, mà còn là tư duy lý luận văn hóa toàn diện và
sâu sắc. Nghị quyết nêu lên vấn đề:
Nền văn hóa chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà
bản sắc dân tộc; Nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng
đồng các dân tộc Việt Nam. Trong đó, xác định hết sức coi trọng
công tác bảo tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền
thống (bác học và dân gian), văn hóa cách mạng, bao gồm cả văn
hóa vật thể và phi vật thể [4, tr.7.8].
Nghị quyết đặt ra nhiệm vụ bảo tồn, phát huy và phát triển văn
hóa các dân tộc thiểu số: Coi trọng và bảo tồn, phát huy những giá
trị truyền thống và xây dựng, phát triển những giá trị mới về văn
hóa, văn học, nghệ thuật của các dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát
triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc. Đi đối với việc sử dụng
ngôn ngữ, chữ viết phổ thông, khuyến khích thế hệ trẻ thuộc đồng
bào các dân tộc thiểu số học tập, hiểu biết và sử dụng thành thạo
tiếng nói, chữ viết của dân tộc mình. Phát hiện, bồi dưỡng, tổ chức
lực lượng sáng tác, sưu tầm, nghiên cứu văn hóa, văn học, nghệ
thuật là người dân tộc thiểu số. Ưu tiên tài trợ cho các tác giả dân
tộc thiểu số có tài năng sáng tạo các tác phẩm về đề tài dân tộc và
miền núi. Đào tạo đội ngũ trí thức thuộc đồng bào các dân tộc
thiểu số và tạo điều kiện để trí thức, cán bộ dân tộc thiểu số trở về
phục vụ quê hương. Phát huy tài năng các nghệ nhân. Đầu tư và tổ
chức điều tra, sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến các giá trị văn hóa,
văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu số [4, tr.12].
Tháng 7-2004, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương
khóa IX đã ra “Kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5
(khóa VIII) về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc
dân tộc trong những năm sắp tới”. Đại hội lần thứ X của Đảng (4-2006)
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khẳng định: “Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao chất lượng nền văn
hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết chặt chẽ và đồng bộ hơn với
phát triển kinh tế - xã hội, làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của
đời sống xã hội [14, tr.106].
Ngày 9/6/2014, BCH Trung ương Đảng khóa XIđã ban hành Nghị
quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt
Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.Quan điểm của Nghị
quyết khi đề cập đến bảo tồn và phát huy di sản văn hóa xác định: Xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất
trong đa dạng của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, với các đặc trưng dân
tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học [5, tr.3].
Bên cạnh định hướng về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống,
Đảng ta còn ban hành nghị quyết về phát triển du lịch nhấn mạnh khai thác
văn hóa truyền thống để phát triển du lịch. Nghị quyết số 08-NQ/TW của
Bộ Chính trị ngày 16/01/2017 Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn trong đó xác địnhmục tiêu phát triển du lịch:
Phát triển du lịch bền vững, bảo tồn và phát huy các di sản
văn hóa và các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, bảo vệ
môi trường và thiên nhiên, giải quyết tốt vấn đề lao động, việc
làm và an sinh xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an
toàn xã hội.
Mục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản trở thành ngành
kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, có tính
chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối
đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng,
có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn dân tộc, cạnh tranh được
với các nước trong khu vực [8,tr.2].
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1.2.2. Văn bản của Nhà nước
Ngày 29/6/2001, Quốc hội đã ban hành văn bản số 28/2001/QH2001
Luật di sản văn hóa. Luật đã nêu rõ:
Nhà nước có chính sách khuyến khích việc sưu tầm, biên soạn,
dịch thuật, thống kê, phân loại và lưu giữ các tác phẩm văn học,
nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền miệng, diễn xướng dân
gian của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Nhà nước có chính
sách khuyến khích việc duy trì, phục hồi và phát triển các nghề
thủ công truyền thống có giá trị tiêu biểu; nghiên cứu và ứng
dụng những tri thức về y, dược học cổ truyền; duy trì và phát huy
giá trị văn hóa ẩm thực, giá trị về trang phục truyền thống dân tộc
và các tri thức dân gian khác; Nhà nước tạo điều kiện duy trì và
phát huy giá trị văn hóa của các lễ hội truyền thống [24, tr.26].
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày
6/5/2009 về việc phê duyệt chiến lược phát triển văn hóa đến năm
2020.Chiến lược đã nêu quan điểm xây dựng và phát triển văn hoá. Nhiệm
vụ trọng tâm trong chiến lược là:
Giữ gìn bản sắc và sự đa dạng của văn hoá các dân tộc là vấn đề
có ý nghĩa chính trị - xã hội to lớn ở kỷ nguyên toàn cầu hoá; Coi
trọng và tổ chức thực hiện các chương trình về bảo tồn, phát huy
những giá trị truyền thống tốt đẹp và xây dựng, phát triển những
giá trị mới về văn hoá, văn học, nghệ thuật, đặc biệt là hỗ trợ sự
phát triển ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc thiểu số; Có chính
sách và giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ trí thức trong các dân
tộc thiểu số; Phát hiện, bồi dưỡng, tổ chức lực lượng sáng tác,
sưu tầm, nghiên cứu văn hoá, văn học, nghệ thuật dân tộc thiểu
số. Ưu tiên tài trợ cho các tác giả dân tộc thiểu số có tài năng,
sáng tạo các tác phẩm về đề tài dân tộc và miền núi. Đẩy mạnh
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các hoạt động bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc
thiểu số. Thông qua hoạt động du lịch văn hoá được tổ chức,
quản lý tốt, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo công ăn
việc làm, xoá đói giảm nghèo cho đồng bào vùng dân tộc, miền
núi [38, tr.20,21].
Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 124/2003/QĐ- TTg
ngày 17/6/2003 Quyết định của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án bảo
tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020.
Mục tiêu tổng quát: bảo tồn, kế thừa có chọn lọc và phát huy
những tinh hoa văn hóa truyền thống, xây dựng và phát triển
những giá trị văn hóa mới về văn hóa, nghệ thuật của các dân tộc
thiểu số; Tổ chức điều tra, sưu tầm nghiên cứu phổ biến các giá
trị văn hóa nghệ thuật; bảo tồn, phát huy các nghề thủ công
truyền thống của các dân tộc thiểu số, đẩy mạnh xây dựng và
phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thông tin, phát triển các
hoạt động văn hóa văn nghệ lành mạnh; Điều tra, khảo sát, thống
kê, quản lý, tổ chức sưu tầm, nghiên cứu, giới thiệu, lưu giữ các
loại hình văn học, nghệ thuật dân gian của các dân tộc, sáng tạo
những giá trị mới về văn học, nghệ thuật trên cơ sở kế thừa và
phát huy những sắc thái riêng, độc đáo truyền thống, tổ chức và
hướng dẫn những biện pháp quản lý, giữ gìn, phát huy các hoạt
động văn hoá lễ hội truyền thống, phong tục tập quán lành mạnh
của các dân tộc thiểu số; Lựa chọn một số địa chỉ tập trung phong
phú, đặc sắc về văn hoá truyền thống của từng dân tộc để bảo tồn
và phát huy; Điều tra, khảo sát, phân loại, bảo tồn, phát huy và
phát triển các nghề thủ công truyền thống, văn hoá ẩm thực của
các dân tộc thiểu số [37, tr.2].
Ngày 14/6/2005, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, khóa XI kỳ họp thứ 7 đã ban hành Luật Du lịch. Luật quy định:
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Cộng đồng dân cư được tạo điều kiện để đầu tư phát triển du lịch,
khôi phục và phát huy các loại hình văn hoá, nghệ thuật dân gian,
ngành, nghề thủ công truyền thống; sản xuất hàng hoá của địa
phương phục vụ khách du lịch, góp phần nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của người dân địa phương [23, tr.4].
1.3. Khái quát về người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu
1.3.1. Về huyện Bình Liêu
1.3.1.1. Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên
Bình Liêu là huyện miền núi, biên giới nằm ở phía đông bắc tỉnh
Quảng Ninh. Huyện cách thành phố Hạ Long- thủ phủ tỉnh hơn
100km [47, tr.7]. Phía đông giáp huyện Hải Hà (tỉnh Quảng
Ninh), phía tây giáp huyện Đình Lập (tỉnh Lạng Sơn), phía nam
giáp huyện Tiên Yên, Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh). Phía bắc có
tuyến đường biên giới dài 43 km giáp với Khu Phòng Thành,
thành phố Cảng Phòng Thành, và huyện Ninh Minh, thành phố
Sùng Tả, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc [47, tr.7].
Huyện Bình Liêu có tổng diện tích đất tự nhiên là 47,510,05 ha.
[47, tr.10]. Khí hậu: Bình Liêu có khí hậu miền núi phân hóa
theo độ cao, tạo ra những tiểu vùng sinh thái nhiệt đới và á nhiệt
đới. Nhiệt độ trung bình dao động từ 180 - 280C. Bình Liêu có
nhiều sông suối nhỏ, ngắn và dốc [47,tr.9].
Tài nguyên du lịch tự nhiên của Bình Liêu phong phú và đa dạng
với những cảnh quan thiên nhiên của vùng miền núi biên giới. Đó chính là
những khu rừng đồi núi cao cùng với con suối, thác nước chảy êm đêm.
Các ngọn núi cao như Cao Xiêm (cao 1429m), Cao Ba Lanh (cao 1113 m)
đều là những cảnh quan phù hợp với các loại hình du lịch trải nghiệm,
khám phá và chinh phục [47, tr.8]. Đặc biệt, huyện Bình Liêu được biết đến
là có hệ thống thác nước đẹp nhất và nhiều nhất của tỉnh Quảng Ninh như
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thác Khe Vằn, thác Khe Tiền, thác sông Moóc A, còn kể đến các thác nước
nhỏ thác Tài Vạc (xã Vô Ngại), thác Sú Cáu (xã Húc Động) và nhiều thác
nước nhỏ. Tài nguyên du lịch tự nhiên chính là một lợi thế và tiềm năng
cho Bình Liêu phát triển du lịch khám phá trải nghiệm cảnh quan miền núi
tươi đẹp. Tại bản làng người Dao Thanh Phán sinh sống ở khu vực xã
Đồng văn có thác Khe Tiền và thác Sông Moóc A.
Thác Khe Tiền thuộc thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn. Thác gồm
một quần thể thác với hệ thống thác Khe Tiền 1, Khe Tiền 2, Khe
Tiền 3. Thác được hình thành từ các mạch nước dưới chân núi,
tạo thành các dòng nước nhỏ đổ thành thác nước. Thác Khe Tiền
nằm giữa khu rừng nguyên sinh, còn giữ nguyên vẻ hoang sơ, thi
vị. Dân gian truyền rằng tại thác Khe Tiền có viên đá 7 màu. Vì
vậy, khi đặt chân đến thác du khách đều cố tìm được đá bảy màu
[46, tr.3].
“Thác Sông Moóc thuộc thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn. Thác
Sông Moóc là dòng thác nhỏ, một tầng thác cao 10m đổ xuống tạo thành
thác nước. Dưới chân thác là hệ thống bãi đá kỳ vĩ với các tảng đá to, nằm
phủ phục tạo nên không gian rộng lớn” [46, tr.4].
1.3.1.2.Đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội
Huyện Bình Liêu có 8 đơn vị hành chính gồm 7 xã và 1 thị trấn (thị
trấn Bình Liêu, xã Đồng Văn, xã Hoành Mô, xã Đồng Tâm, xã Lục Hồn, xã
Tình Húc, xã Vô Ngại, xã Húc Động). Huyện có 104 thôn (bản), với dân số
khoảng 30.546 người (năm 2014) [18, tr.9]. Huyện có nhiều dân tộc anh em
cùng chung sống hòa thuận, trong đó các dân tộc thiểu số chiếm khoảng
96% (với 5 dân tộc chính gồm: Tày chiếm 58,4%, Dao chiếm 25,6% , Sán
chỉ chiếm 15,4%, Kinh chiếm 3,7%, Hoa chiếm0,3%) [18, tr.9]. Cửa khẩu
Hoành Mô là cửa khẩu song phương giữa hai nước Việt Nam - Trung
Quốc. Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 417/QĐ-
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TTg công nhận cửa khẩu Hoành Mô là cửa khẩu chính [47,tr.7]. Khu kinh
tế cửa khẩu Hoành Mô mở ra cơ hội cho Bình Liêu phát triển kinh tế xã
hội, kinh tế biên mậu cũng là tiềm năng để có phát triển du lịch biên giới.
Huyện Bình Liêu được thành lập vào năm 1919 với lịch sử thành lập
gần 100 năm và sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng,
diện mạo của huyện đã có thay đổi tích cực, đời sống vật chất của nhân dân
từng bước được nâng cao, kinh tế được phát triển [18, tr.1].
Thực hiện công cuộc đổi mới, các cấp lãnh đạo huyện đã chú trọng chỉ
đạo thực hiện phát triển kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, du lịch, nông
nghiệp đẩy nhanh phát triển kinh tế hàng hóa và chú trọng kinh tế cửa khẩu.
Đồng bào các dân tộc huyện Bình Liêu luôn đoàn kết yêu thương
giúp đỡ lẫn nhau trải qua quá trình lịch sử đấu tranh với thiên nhiên khắc
nghiệt, đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược để bảo vệ cuộc sống. Qua đó, các
dân tộc có sự giao thoa và ảnh hưởng lẫn nhau về phong tục, tập quán sản
xuất, sinh hoạt văn hóa, làm cho đời sống văn hóa ở Bình Liêu có nhiều
mảng màu, sắc thái khác nhau, điều đó đã tạo nên một bề dày văn hóa
phong phú, đa dạng mang một bản sắc riêng. Với điều kiện vị trí địa lý và
trước đây giao thông không thuận tiện, huyện Bình Liêu khá tách lập vì vậy
bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu được gìn giữ những giá trị
văn hóa nguyên vẹn.
Huyện Bình Liêu có ngôi đình duy nhất trên địa bàn huyện. Đình
Lục Nà thờ các vị thần thổ công, thổ địa, thờ Thành hoàng tên là Hoàng
Cần có công đánh giặc cứu nước, bảo vệ sự bình yên cho bản làng gắn liền
với truyền thuyết về cây tre mọc ngược. Đình Lục Nà thờ thành hoàng làng
nhưng cũng là nơi ghi đậm dấu ấn lịch sử cách mạng của nhân dân các dân
tộc huyện Bình Liêu. Đình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp
tỉnh theo quyết định số 2331/QĐ-UBND ngày 18/7/2005. Hằng năm, ngày
15 đến 17 tháng giêng đều mở lễ hội đình Lục Nà với các nghi lễ cúng tế
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và hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc. Đình Lục Nà là nơi sinh hoạt văn
hóa tâm linh tốt đẹp của nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu[18, tr.8].
Chợ trung tâm huyện Bình Liêu mang đậm nét chợ vùng cao biên
giới, đồng bào các dân tộc đến chợ để gặp gỡ, giao lưu, ăn uống, hát đối
then, soóng cọ trao đổi hàng hóa nông sản, đồ dùng thiết yếu. Phiên chợ
truyền thống thường họp vào các ngày lẻ (như 3, 5, 7…). Chợ Đồng Văn
thuộc xã Đồng Văn là nơi tụ họp, trao đổi buôn bán và giao lưu văn hóa
của đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã Đồng Văn. Đặc biệt, phiên chợ
gắn với “Ngày kiêng gió”, một ngày hội của người Dao Thanh Phán tổ
chức vào ngày 4/4 âm lịch vì vậy phiên chợ trở nên đông vui nhộn nhịp,
đậm đà bản sắc dân tộc [18, tr.9].
Người Bình Liêu luôn có ý thức tự tôn dân tộc, thể hiện rõ nét trong
việc giữ gìn tiếng nói, trang phục truyền thống, các phong tục tập quán tốt
đẹp và các hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian của dân tộc mình. Mỗi dân
tộc đều mang những bản sắc văn hóa riêng biệt. Người Tày có làn điệu hát
then - đàn tính mượt mà sâu lắng, người Sán Chỉ có hát soóng cọ giáo
duyên và người Dao có làn điệu pả dung. Huyện Bình Liêu hội soóng cọ
của người Sán Chỉ diễn ra vào ngày 16/3 âm lịch, ngày “Kiêng gió” của
người Dao Thanh Phán vào ngày 4/4 âm lịch. Bình Liêu tổ chức hội hoa sở
để quảng bá hình ảnh du lịch của Bình Liêu vào mùa đông khi những bông
hoa sở nở rộ. Phiên chợ vùng cao được họp vào ngày thứ 7 và ngày chủ
nhật hằng tuần. Trong các hoạt động văn hóa ấy, bà con dân bản, nam nữ
thanh niên có dịp gặp gỡ tâm tình, hát đối đáp giao duyên, tình cảm đoàn
kết gắn bó giữa các dân tộc cũng nhờ đó mà thêm bền chặt, keo sơn [18,
tr.2]. Huyện Bình Liêu có điều kiện về tự nhiên phong phú bởi cảnh quan
thiên nhiên miền núi và bức tranh văn hóa các dân tộc hết sức đa dạng với
người Tày, Sán Chỉ, đặc biệt là người Dao. Bản luận này chúng tôi chú trọng
đến các yếu tố văn hóa truyền thống của các dân tộc đặc biệt là của nhóm
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Dao Thanh Phán cần đặt ra bảo tồn và phát huy để giữ gìn những nét văn
hóa truyền thống của dân tộc qua đó phục vụ cho công tác phát triển du lịch.
1.3.2. Vềngười Dao Thanh Phán
Từ lâu đời, người Dao đã cùng các dân tộc anh em khác cộng cư,
sống đoàn kết gắn bó thân thiết với nhau, cùng các dân tộc trên địa bàn xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc. Người Dao thuộc nhóm ngôn ngữ Mông - Dao, có
chữ Nôm Dao. Người Dao được gọi bằng nhiều tên như Động, Dạo, Xá…
Bản thân người Dao thường tự nhận mình là Kiềm Miền (tức là người
rừng) [51, tr.22].
Người Dao có nguồn gốc từ Trung Quốc, việc chuyển cư sang Việt
Nam kéo dài suốt từ thế kỷ thứ XII, XIII cho đến nửa đầu thế kỷ XX. Họ tự
nhận là con cháu Bàn Vương, một nhân vật huyền thoại rất phổ biến và
thiêng liêng ở người Dao.Quá trình di cư của họ vào Việt Nam là cả một
thời kỳ dài và có thể bắt đầu từ thế kỷXIII cho đến những năm 40 của thế
kỷ XX [51, tr.34].
Lý do của người Dao di cư vào Việt Nam được thể hiện qua cuốn
“Quá sơn bảng văn”. Câu chuyện được kể lại như sau “Bình Hoàng thắng
điệp có từ xa xưa, gốc rễ người Dao vốn là một con chó ngao. Vào thời
Bình Hoàng trị vì, có một con chó từ trên không giáng xuống, thân dài ba
thước, lông đen vằn vàng trông rất kỳ lạ. Bình Hoàng vô cùng yêu mến.
Bỗng một ngày giặc ngoại bang đến xâm lấn đất nước, Bình Hoàng và các
quần thần bày mưu chống lại kẻ thù, các văn võ trong triều không ai dám
đi, duy có Long khuyển tên là Hộ khi đấy đang ở trong điện vàng liền nhảy
đến trước bệ rồng bái lạy rồi đột nhiên nói tiếng người, nguyện được báo
ơn Hoàng đế. Long khuyển tự mình sắp đặt kế hoạch, không cần đến binh
mã. Bình Hoàng nghe vậy vô cùng mừng rỡ, liền hứa rằng: “Nếu lập công
trở về sẽ gả cho cung nữ”. Bàn Hộ cúi lạy, nhận lương thảo rồi từ biệt lên
đường, các quần thần đều tiễn đưa ra tận cổng thành. Long khuyển vượt
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biển hết bảy ngày bảy đêm thì đến được vùng đất của Cao Hoàng. Lúc đó
Cao Hoàng đang thiết triều, Bàn Hộ bèn nhảy vào điện vàng mà phủ phục.
Nhà vua thấy vậy bèn nói với quần thần rằng: “Trẫm thường nghe tục ngữ
có câu rằng: lợn đến nhà thì khó, chó đến nhà thì sang. Nay có long khuyển
lông đen vằn vàng đến đây, chắc hẳn đất nước thịnh trị. Xem ra, sự xuất
hiện của chú chó này là điềm lành của nước nhà”. Cao Vương đưa Bàn Hộ
vào cung, ban cho thức ngon vật lạ nhiều không kể xiết. Một hôm, nhà vua
cùng quần thần đi thong dong dã ngoại thưởng hoa, vua uống rượu say ngủ
không biết gì, nhân cơ hội đó Bàn Hộ cắn chết nhà vua và lấy thủ cấp về
dâng lên Bình Hoàng. Bình Hoàng mừng rỡ ban cho Bàn Hộ chức Quốc
công và kết duyên cùng cung nữ. Vợ chồng Bàn Hộ đến sinh sống ở núi
Cối Kê. Tại đây hai người dựng căn nhà nhỏ, lấy rừng sâu làm chốn ẩn
thân. Bình Hoàng lệnh cho người đem củi, lương thực, tiền vàng đến cung
cấp cho hai vợ chồng, không để thiếu thốn. Ngày tháng qua đi, đôi vợ
chồng sinh hạ được sáu nam, sáu nữ. Bình Hoàng hay tin vui mừng khôn
xiết bèn sắc phong cho Bàn Hộ là Thủy tổ Bàn vương, sắc cho sáu nam, sáu
nữ là con cháu của vua Man. Họ tuy nhận tinh khí của loài súc khuyển
nhưng được cung nữ mang thai, sắc cho được mang các họ Bàn, Lan, Mãn,
Uyển, Đặng, Trần, Lương, Tống, Phượng, Đái, Lưu, Triệu. Lệnh cho sáu
con trai và sáu con gái phải kết hôn với người ngoại tộc để duy trì nòi giống
về sau. Đó chính là nguồn gốc của 12 họ người Dao [19, tr.704-709].
Ở Quảng Ninh, người Dao sinh sống ởtất cả đơn vị hành chính trong
tỉnh. Dân tộc Dao ở Quảng Ninh [17, tr.29]. Người Dao thường ở các vùng
núi cao, khe sâu. Nhiều bản rẻo cao thường chỉ có người Dao sinh sống.
Dân số người Dao phát triển khá nhanh và ngày càng có xu hướng mở rộng
địa vực cư trú.
- Người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu
Ở huyện Bình Liêu, người Dao có tên gọi người Mán. Người Tày ở
Bình Liêu gọi người Dao Thanh Phán là “Păn y”. Năm 2014, người Dao có
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số dân là 8.513 người [18, tr.16], đến năm 2017 số dân là 9.073 người,
trong đó người Dao Thanh Phán chiếm 63,5%, Dao Thanh Y chiếm 36,5%
(tháng 7/2017) (theo Bảng 1.1). Người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu cư trú
đông nhất là ở xã Đồng Văn.
Bảng 1.1: Bảng thống kê dân tộc Dao ở huyện Bình Liêu
Đơn vị

STT

Dao Thanh Phán

Dao Thanh Y

(số người)

(số người)

1

Xã Đồng Văn

2168

0

2

Xã Hoành Mô

1708

0

3

Xã Đồng Tâm

931

503

4

Xã Lục Hồn

160

1321

5

Xã Tình Húc

374

194

6

Thị trấn Bình Liêu

10

5

7

Xã Húc Động

418

0

8

Xã Vô Ngại

0

1278

5.769 = 63,5%,

3.301 = 36,5%.

Tổng số

(Nguồn thống kê từ Phòng Văn hóa và Thông tin, tháng 7/2017)
Người Dao Thanh phán thường sinh sống thành những bản làng. Họ
thường chọn ở dưới chân núi hoặc ngang sườn núi để làm nhà và tạo dựng
thành bản làng. Đó cũng là nơi gần dòng nước, có thể tiện cho việc sinh
hoạt cũng như là canh tác, lao động sản xuất của người dân.
Các hộ gia đình trong một bản làng có nhiều dòng họ cùng chung
sống, mỗi dòng họ có người đứng đầu, gọi là trưởng họ. Trưởng họ đại diện
cho cả dòng họ thực hiện các công việc cúng bái cũng như là lo toan mọi
việc. Trưởng họ không hẳn là một người lớn tuổi, đứng đầu dòng họ mà
việc trưởng họ là do tất cả các thành viên trong dòng họ lựa chọn và
thống nhất.
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Thôn (bản) của người Dao Thanh Phán thường gồm nhiều nhà cách
xa nhau như bản sông Moóc A, B (xã Đồng Văn) nhưng cũng có khi tập
trung sinh sống thành nhiều nhà gần nhau như bản Phặt Chỉ (xã Đồng
Văn), Khe Bốc (xã Tình Húc).
1.3.3. Vai trò của bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán với phát triển du lịch
1.3.3.1. Góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa người Dao Thanh Phán
Văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán là những giá trị vật
chất và tinh thần được lưu giữ, gìn giữ trong toàn bộ quá trình lịch sử phát
triển, là bộ phận cấu thành quan trọng của văn hóa dân tộc Việt Nam.
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống để nhằm định
hướng, đề ra những giải pháp cụ thể để có thể nhận diện, xác định được giá
trị văn hóa truyền thống nhằm giữ gìn và bảo tồn phát huy những nét văn
hóa truyền thống từ ngàn đời của người Dao Thanh Phán. Người Dao
Thanh Phán giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống cùng hướng về
nguồn gốc của dân tộc mình. Từ đó, văn hóa truyền thống được tôn vinh,
phát triển, hạn chế tình trạng bị mai một, biến dạng văn hóa.
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán có tác động trực tiếp tới phương diện giáo dục, giúp vun đắp
tình cảm cho mỗi cá nhân và cộng đồng trong bản, giúp người Dao thêm tự
hào về bản sắc dân tộc mình, có trách nhiệm bảo tồn và phát huy những giá
trị di sản văn hóa. Vì vậy góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.
1.3.3.2. Ổn định xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong
cộng đồng người Dao Thanh Phán
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống với phát triển du
lịch góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của người
Dao Thanh Phán qua đó xây dựng và hình thành nếp sống, lối sống lành
mạnh trong cộng đồng. Người Dao cùng nhau thực hiện giúp đỡ trong sinh
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hoạt hằng ngày, lao động sản xuất hoặc cùng thực hiện các nghi thức trong
tín ngưỡng. Văn hóa truyền thống được bảo tồn và giữ gìn sẽ làm cho mối
quan hệ giữa người với người trong cộng đồng người Dao trở nên bền chặt,
thân thiết, thân tình.
Đạo đức văn hóa truyền thống góp phần xây dựng môi trường xã hội
lành mạnh, có tôn ti trật tự.Bản sắc văn hóa dân tộc xây dựng tính cộng
đồng, bảo tồn nếp sống, đề cao tính cộng đồng làm giảm đi những mặt tiêu
cực, phát huy những mặt tích cực của dân tộc.
Những quy phạm xã hội chứa đựng các quy tắc xử sự chung do cộng
đồng dân cư cùng thỏa thuận, tự nguyện xây dựng nên để điều chỉnh các
quan hệ xã hội mang tính tự quản của nhân dân trong cộng đồng dân cư
nhằm giữ gìn và phát huy những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa
tốt đẹp của làng, bản, thôn góp phần duy trì trật tự trong cộng đồng dân
cư.Quy ước, hương ước được đặt ra góp phần bảo tồn, phát huy những giá
trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình và dân tộc như (truyền thống
hiếu nghĩa, đạo làm con, truyền thống hiếu học…), bảo vệ thuần phong mỹ
tục, tinh thần tương trợ, tương thân tương ái…)
1.3.3.3. Thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao mức sống và hướng thụ văn
hóa của người Dao Thanh Phán
Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh
Phán nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa người Dao Thanh Phán mà còn giữ
nguồn tài nguyên quý giá cho phát triển du lịch. Những nét văn hóa truyền
thống tốt đẹp của người Dao Thanh Phán với văn hóa vật thể, phi vật thể là
những cơ sơ, tiềm năng, lợi thế để khai thác du lịch. Văn hóa truyền thống
của dân tộc thu hút du khách đến trải nghiệm văn hóa vì thế tạo cơ hội phát
triển kinh tế, điều này hỗ trợ lại cho đời sống của người dân và có điều kiện
bảo tồn văn hóa truyền thống tốt hơn. Phát triển du lịch từ văn hóa truyền
thống sẽ tạo nguồn kinh phí, nâng cao thu nhập cho người dân từ đó nâng
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cao nhận thức và ý thức hơn trong việc giữ gìn văn hóa dân tộc của người
Dao Thanh Phán.
Tiểu kết
Qua phân tích các khái niệm trên, có thể hiểu bảo tồn và phát huy
văn hóa truyền thống là đặt ra vấn đề lưu giữ, phát huy những giá trị
tương đối ổn định, tốt đẹp, tiêu biểu cho dân tộc đểtỏa sáng, lan tỏa trong
cộng đồng.
Huyện Bình Liêu có điều kiện tự nhiên miền núi tươi đẹp và bản sắc
văn hóa dân tộc đặc sắc. Người Dao Thanh Phán đã tạo nên một nét văn
hóa truyền thống, với cảnh quan văn hóa phương thức mưu sinh văn hóa
vật thể, phi vật thể đặc trưng cần được nghiên cứu, bảo tồn và phát huy.
Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống người Dao Thanh Phán
với phát triển du lịch có vai trò quan trọng, nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa
lâu đời của người Dao Thanh Phán,ổn định xã hội xây dựng và hình thành
môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng người Dao Thanh Phán;
góp phần thúc đẩy du lịch phát triển, nâng cao mức sống và hưởng thụ văn
hóa của người Dao Thanh Phán.
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Chương 2
THỰC TRẠNG BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY
VĂN HÓATRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO THANH PHÁN
VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở BÌNH LIÊU
2.1. Khái quát văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán
2.1.1. Cảnh quan văn hóa
Không gian và cảnh quan văn hóa của người Dao Thanh Phán là
khung cảnh núi rừng hoang sơ, hùng vĩ mang đậm nét của vùng núi trung
du phía bắc. Xung quanh bản làng của người Dao là màu xanh của núi rừng
bạt ngàn, mây mù bao phủ quanh năm, tiếng thác nước chảy róc rách tạo
khung cảnh thi vị.
Đời sống của người Dao Thanh Phán gắn liền với các loại cây đặc
trưng như hồi, quế, sở (Phụ lục 4.1, tr.140). Cây hồi mang lại kinh tế cho
người dân, gắn bó mật thiết với đời sống của người Dao Thanh Phán. Cảnh
quan thiên nhiên kỳ diệu như vừa mô tả, tự thân nó đã là một sản phẩm du
lịch có sức thu hút mạnh mẽ đối với du khách. Bản làng của người Dao
Thanh Phán có không khí trong lành, thoáng đãng. Đặc biệt ở trên núi độ
ẩm cao vì vậy thường xuyên xuất hiện sương mù, nhất là mùa đông. Vào
những năm thời tiết lạnh giá trên bản của người Dao Thanh Phán xuất hiện
băng tuyết, có nơi có tuyết rơi (như bản Phặt Chỉ, Phai Làu, xã Đồng Văn).
Cả bản làng của người Dao và khung cảnh núi rừng chìm trong băng tuyết
trắng xóa giống như bản làng ở trên SaPa (Lào Cai).
Cảnh quan núi rừng qua tác động của bàn tay và trí tuệ của con
người đã để lại một di sản văn hóa rất có giá trị như ruộng bậc thang.
Người Dao Thanh Phán canh tác ruộng bậc thang từ lâu đời. Họ khai phá
những quả núi cao thành những thửa ruộng dài, nối tiếp nhau tạo nên một
nét đặc biệt, ấn tượng trong khung cảnh núi rừng mênh mông. Ruộng bậc
thang chính là minh chứng cho sự cần cù lao động sáng tạo của những
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người Dao Thanh Phán, thể hiện được bề dày lịch sử truyền thống của
người Dao, là sự sáng tạo cách giữ nước trong điều kiện khắc nghiệt của
thời tiết khi không thuận lợi về nước để trồng lúa như vùng đồng bằng.
Những khu ruộng bậc thang kỳ vĩ được bà con canh tác lâu năm như ở bản
Sông Moóc A, Sông Moóc B, Khe Tiền (xã Đồng Văn), bản Cao Thắng,
Khe O (xã Lục Hồn)…
2.1.2. Phương thức mưu sinh
2.1.2.1. Nghề nông, lâm nghiệp
Người Dao Thanh Phán canh tác ruộng bậc thang. Giống lúa trồng
chủ yếu là lúa địa phương như bao thai. Ngoài ra, một số người Dao còn
canh tác lúa nương, sản lượng tuy ít nhưng ăn thơm ngon, hấp dẫn.
Người Dao Thanh Phán trồng đa canh thể hiện truyền thống văn hóa
tự cấp tự túc. Người Dao trồng các loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày.
Các loại cây lương thực như ngô, sắn, khoai, đậu đỗ, cây dong riềng được
trồng quanh năm. Theo từng mùa, người Dao trồng các loại cây khác nhau.
Loại cây rau củ của người Dao như đậu đỗ, bồ công anh, bí đỏ, rau cải
đắng... Với điều kiện khí hậu thuận lợi, người Dao trồng dưa chuột, củ cải
cho quả to, ngon và ngọt. Rau cải đắng cho vị thanh, ngọt ngon trở thành
món ăn đặc trưng của người Dao.
Những loại cây đặc trưng gắn bó với người Dao Thanh Phán bao đời
nay đó là cây hồi, cây quế, cây sở. Trồng hồi quế biểu hiện văn hóa chuyên
canh: hàng hóa - tính gắn kết với thị trường. Hồi được trồng tập trung ở các
xã vùng cao như xã Đồng Văn, Hoành Mô, Đồng Tâm, Húc Động. Trồng
hồi mang lại giá trị kinh tế cho người Dao Thanh Phán, cải thiện và nâng
cao thu nhập.
2.1.2.2. Nghề thủ công
Nghề thủ công tạo ra các loại đồ dùng, vật đựng tự cung cấp cho nhu
cầu cuộc sống hàng ngày, thể hiện sự khéo tay, quan niệm về vũ trụ quan,
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tính thẩm mỹ và đặc biệt là mang tính tộc người cao - đây là lĩnh vực có thể
tạo ra nhiều sản phẩm du lịch: hàng lưu niệm, hướng dẫn khách du lịch trải
nghiệm. Người Dao có nghề thủ công truyền thống là đan lát, dệt nhuộm,
thêu (sẽ đề cập sâu hơn trong phần trang phục). Các sản phẩm đó là mũ đội
đầu, làm các tấm trang trí, túi khăn…
Người Dao Thanh Phán có kinh nghiệm săn bắn các loài động vật ở
trên rừng. Họ chế tác những dụng cụ để săn bắn như súng bắn chim, các
loại bẫy, trại để bắt các con hươu, con nai, con hoẵng, con lợn rừng, gà
rừng, chim rừng, dũi, cầy hương.
Đặc biệt, người Dao có nghề đúc bạc truyền thống. Các sản phẩm
chế tác từ bạc gồm có vòng cổ, vòng tay, nhẫn. Theo phong tục người Dao,
các gia đình thường cất giữ vòng bạc để dùng vào việc cưới xin. Ngoài
dùng làm đồ trang sức, vòng bạc còn mang giá trị nhân văn, tín ngưỡng,
bởi người Dao quan niệm đeo vòng bạc sẽ trừ được tà ma, tránh gió và
được thần linh phù hộ [56, tr.1].
2.1.3. Văn hóa vật thể
2.1.3.1. Nhà ở
Người Dao Thanh Phán ở nhà trình tường. Các giá trị văn hóa vật
chất hay tinh thần của mỗi dân tộc được hình thành từ quá trình lâu dài và
đúc kết qua nhiều thế hệ và những sáng tạo đó dần phù hợp, thích nghi với
điều kiện môi trường trở thành những sáng tạo văn hóa đặc sắc. Với điều
kiện thời tiết khí hậu khắc nhiệt, người Dao Thanh phán lựa chọn xây nhà
trình tường phù hợp với môi trường sống mát mẻ vào mùa hè nhưng ấm áp
vào mùa đông. Nhà trình tường của người Dao với diện tích khoảng 90 100m2, với khung nhà thấp, lợp ngói âm dương và có một cửa chính và rất
ít có cửa sổ. Tùy từng điều kiện kinh tế mỗi gia đình, mọi người sẽ mở
rộng diện tích nhà to hay nhỏ. Nhà gồm có 3 gian với một gian chính và hai
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gian phụ là buồng ngủ và gian bếp. Họ thường xây thêm một gian nhỏ ở
bên cạnh để làm nơi chăn gia súc, gia cầm. Các gian nhà được ngăn với
nhau bởi những vách gỗ chắn, các cột vì kèo tạo thành gác trên cao làm kho
đựng đồ, đồ nông sản hay các vật dụng cần thiết của gia đình.
2.1.3.2. Trang phục
Trang phục thể hiện nổi bật nhất bản sắc của từng tộc người, trang
phục giúp nhìn nhận về trình độ kỹ thuật, phong tục tập quán. Các hiện vật
về trang phục với chức năng sử dụng của chúng ở từng tộc người thu hút
mạnh mẽ khách tham quan. Đây cũng là nguồn lực để tạo thành các sản
phẩm du lịch rất hiệu quả: bán hàng lưu niệm, hướng dẫn chia sẻ cách dệt,
nhuộm, thêu may cho du khách.
- Trang phục nữ giới
Người Dao Thanh Phán cư trú ở những nơi có địa hình vùng núi cao
và địa hình, địa thế nơi cư trú cũng phần nào ảnh hưởng đến màu sắc trang
phục của dân tộc. Đối với người Dao Thanh Phán, từ lâu đời họ chọn cho
mình màu sắc chủ đạo là màu đỏ. Thiếu nữ Dao Thanh Phán thường quấn
trên đầu một chiếc khăn màu đỏ, in họa tiết hoa văn và buộc dây ở cằm, thể
hiện sự thùy mị, nết na và duyên dáng. Với người đã có chồng thì đầu cạo
trọc, đội một hộp màu đỏ và phủ khăn họa tiết lên trên. Phụ nữ Dao Thanh
Phán mặc áo dài và quần đen cạp chun. Áo màu đen, phối với các màu đỏ,
trắng, vàng và dài qua hông. Áo cắt theo kiểu mở ngực, ống tay dài, gấu áo
xẻ hai bên, nẹp cổ to thêu họa tiết trang trí ở phía cổ và trước ngực. Ở phần
ngực, gấu áo và tay áo, gấu quần được nối thêm vải màu đỏ, rồi đến màu
trắng và một đoạn được khâu bằng các đường chỉ màu trắng. Phần trước
ngực được đắp miếng vải thêu những hoạ tiết đặc sắc, bắt mắt. Đó là họa
tiết về các loại cỏ cây, hoa lá. Phụ nữ Dao Thanh Phán từ già đến trẻ
thường dành thời gian nông nhàn, buổi tối, sau thời gian lên nương hay bất
cứ lúc nào rảnh là thêu bởi làm ra một bộ quần áo Dao mất khoảng 6 tháng,
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đòi hỏi sự kiên nhẫn. Tiêu chí để đánh giá một cô gái Dao Thanh Phán
khéo léo, giỏi giang chính là cô biết thêu những bộ quần áo đẹp (Nguồn
cung cấp: Chị Phùn Thị Thanh, thôn Sông Móc A, xã Đồng Văn).
Phụ nữ Dao Thanh Phán mặc quần màu đen, dài đến mắt cá nhân. Ở
hai ống quần được gắn miếng thêu họa tiết hoa văn. Có thể ở phần yếm chỉ
cần thêu 3 đến 4 hoạ tiết, nhưng ở ống quần phải thêu đến 6 - 7 loại họa tiết
hoa văn khác nhau và chi tiết thêu cũng phải tỉ mỉ. Cũng giống như các dân
tộc khác, người Dao Thanh Phán dùng dây lưng để trang trí.
Trang phục trong ngày thường là vậy, trang phục trong đám cưới của
người Dao rất cầu kỳ. Trong đám cưới, cô dâu phải mặc từ 4 đến 8 bộ quần
áo. Các bộ quần áo được khâu xếp chồng lên nhau tạo thành từng tầng một.
Khi làm lễ bái đường cô dâu cần phải đội một chiếc khăn cưới trong lễ bái
đường. Chiếc khăn cưới được thêu các họa tiết hình con chó, cây đậu đũa,
con chim giống như ở gấu quần và trang trí thêm các hạt cườm ở giữa rất
bắt mắt. Khi làm lễ bái đường cô dâu và chú rể đều phải đội khăn và trùm
kín mặt.
- Trang phục nam giới
Trang phục thường ngày của nam giới Dao Thanh Phán khá đơn
giản. Con trai thường mặc áo chàm nhuộm đen, quần ống to. Trang phục
trong đám cưới và trong lễ cấp sắc thì rất cầu kỳ.
Trong đám cưới, lúc đón tiếp khách đến ăn cỗ thì chú rể mặc quần áo
bình thường, chỉ là chọn cho mình bộ quần áo mới nhất, đẹp nhất. Quan
trọng là trong lễ bái đường, chú rể phải đội một khăn quấn đầu giống như
của cô dâu. Mặc thêm chiếc áo dài hoa văn màu đỏ dài đến đầu gối, khăn
quấn đầu và phủ kín mặt. Chiếc áo chú rể mặc dáng dài, đóng hàng cúc
phía trước và xẻ hai bên hông. Người Dao quan niệm rằng trong đám cưới
trang phục, sắc phục phải màu đỏ vì đó là màu may mắn, hạnh phúc.
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Trang phục hành lễ của người Dao mặc quần áo giống như người
phụ nữ thường ngày, khác một điều là không phải là mặc quần mà là mặc
váy. Theo quan niệm của người Dao, giao tiếp với tổ thần linh là phụ nữ vì
vướng bận con cái và các công việc nội trợ trong gia đình nên họ không có
điều kiện hành lễ nối lại cho con trai. Vì vậy, trang phục hành lễ cấp sắc
các thầy cúng đều mặc váy.
Trong lễ cấp sắc, tùy từng giai đoạn cấp sắc mà mặc quần áo khác
nhau. Thầy cúng mặc áo cà sa đỏ, có họa tiết hình rồng, phượng, chim.
Người được cấp sắc mặc váy và áo bình thường giống của người phụ nữ
Dao. Đến giai đoạn cấp sắc ba đèn và bảy đèn, điều bắt buộc thầy cúng và
người được cấp sắc đều phải mặc bộ quần áo cà sa màu đỏ, in họa tiết bông
hoa, các hình rồng, phượng múa.
Đối với mũ đội đầu của thầy cúng đều vẽ hình tượng tam thanh. Nếu
như thầy cúng đã cấp sắc bảy đèn trở lên, mũ có biểu tượng cắt nhọn chĩa
lên, còn thầy cúng cấp ba đèn thì mũi của mũ bằng phẳng.
2.1.3.3. Ẩm thực
Ẩm thực của người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu độc đáo,
đặc sắc và mang đậm nét dân dã, gắn liền với cuộc sống miền núi nơi đây.
Theo lời kể của bà Chìu Thị Dính, sinh năm 1957, thôn Ngàn Mèo
Trên, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, ẩm thực hàng ngày
của người Dao khá đơn giản. Buổi sáng họ nấu một nồi cháo hoa to để ăn
cả ngày. Cháo nấu từ gạo được trồng trên nương, cho nước và gạo lên bếp
nấu cho đến mềm là được. Cháo thường cho nhiều nước, nấu loãng để tận
dụng nước cháo. Người Dao khi đi làm nương về thường uống nước cháo
thay nước uống. Trước đây khi đời sống người Dao còn khó khăn, họ nấu
cháo với khoai, sắn, củ dong. Người Dao thường ăn cháo với dưa chua
(loại rau cải đắng mang về phơi và muối khô), quả trám muối, củ cải
muối.

36
Người Dao có cách bảo quản thịt lợn bằng cách ướp muối để dùng
lâu dài. Họ cho thịt vào một cái chum đựng muối, bảo quản thịt lợn được 3
- 4 tháng. Ngoài ra, thịt lợn còn được treo gác bếp dùng ăn dần. Những
miếng thịt được thái dài, dùng tre xiên từng miếng và treo trên gác bếp lâu
dần thành những miếng thịt có màu đen của khói bếp trông hấp dẫn. Ngoài
thịt lợn, người Dao săn bắn ở trong rừng được con sóc, con dũi, hươu mang
về chế biến và ăn trong các ngày lễ, ngày hội.
Các loại bánh của người Dao được làm với nhiều loại khác nhau
dùng ăn hằng ngày, hoặc trong cúng tế. Mỗi loại bánh với hình thức khác
nhau, màu sắc và mùi vị cũng khác nhau. Tết Nguyên Đán làm bánh chưng,
bánh dày, bánh tài lồng ẹt, tết thanh minh làm bánh rán (loại bánh nấu xôi
lên rồi rán vàng), rằm tháng bảy làm bánh chưng. Ngoài ra trong lễ cấp sắc
và lễ cầu mùa, người Dao Thanh Phán còn gói bánh “rùa chăng” - nấu xôi
cuộn tròn và gói bằng một loại lá ở trên rừng. Chiếc bánh này được gói và
sau khi đã dùng để làm lễ cúng các thần linh sau đó con cháu mới được
thưởng thức.
Người Dao Thanh Phán có một món ăn rất đặc trưng đó là món phở
xào. Đây là món ăn quen thuộc của người Dao Thanh Phán, họ thường ăn
tại các hàng quán ở chợ phiên vào ngày thứ 7 hàng tuần hoặc vào dịp ngày
hội kiêng gió. Nguyên liệu làm bằng miếng phở to thái sợi xào với thịt lợn
và xì dầu chế biến xong, phở sào có màu vàng đậm, thơm ngon và hấp dẫn.
Mật ong tại khu vực người Dao sinh sống đậm đặc, được lấy từ những con
ong chăm chỉ hút mật từ hoa hồi, hoa quế vì vậy mật ong tác dụng làm
thuốc rất tốt. Đám cưới của người Dao có các món ăn chế biến từ thịt lợn là
món thịt lợn nấu gừng (tiếng Dao Thanh Phán là “ò mau”). Món này được
chế biến thành hai món khác nhau nhưng cùng hai nguyên liệu chính là thịt
lợn và gừng. Ẩm thực thể hiện về nét văn hóa cũng như phản ánh điều kiện
khí hậu nơi đây. Đối với người Dao, họ sống ở vùng núi cao vì vậy khí hậu
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mùa đông lạnh giá, thường có sương muối thậm chí là tuyết rơi. Sử dụng
gừng là gia vị nấu ăn vì tính ấm nóng của gừng. Món ăn này giúp cho cơ
thể ấm áp hơn, tốt cho sức khỏe ngon miệng, xua tan giá lạnh của thời tiết.
Ngoài ra còn có một món đặc sắc của người Dao đó là món thịt lợn nấu với
lõi của thân cây chuối.
Đồ uống, đồ hút của người Dao Thanh Phán
Người Dao Thanh Phán dùng nước lọc tự nhiên lấy các mạch nước
ngầm ở khe núi, thác nước. Vì vậy, nước trong vắt, mát lạnh và sạch. Ngoài
ra họ lấy các loại lá, rễ cây rừng để đun nước uống. Nước đun lên thường
có màu vàng, đỏ, nâu có tính mát, tốt cho sức khỏe.
Rượu gắn liền đối với đời sống của người Dao Thanh Phán bởi
người Dao uống rượu hằng ngày. Họ không có thói quen uống chè hay
dùng chè để mở đầu câu chuyện mà thay bằng rượu. Người Dao Thanh
Phán có rượu men lá truyền thống. Rượu được nấu từ 12 loại lá cây rừng
tạo thành men rồi chưng cất thành rượu. Rượu men lá tạo cảm giác êm say,
không bị đau đầu, có tác dụng tốt cho sức khỏe. Ngoài rượu men lá, người
Dao còn nấu rượu từ gạo, ngô, khoai, sắn (Nguồn cung cấp: Ông Phùn Dảu
Lỷ, thôn Song Moóc A, xã Đồng Văn).
2.1.4. Văn hóa phi vật thể
2.1.4.1. Lễ nghi liên quan đến vòng đời
- Quan niệm về sinh đẻ và nuôi con:
Phụ nữ Dao Thanh Phán có thai khi may vá kiêng mặt trời chiếu
thẳng vào bụng vì sợ con bị lác, bị ngạt, kiêng bước qua dây
thừng, kiêng chuyển chỗ ngủ vì sợ đẻ non. Họ đẻ ngồi trong
buồng, mẹ chồng, em dâu thường là người đỡ đẻ. Nhau trẻ được
gói rồi đem treo lên cành cây, là con trai thì treo cao, con gái treo
thấp. Người ta cắt rốn bằng cật nứa hoặc buộc chỉ. Nếu khó đẻ,
người ta dùng vẩy tê tê và lá cây đìu kiu đốt lên rồi pha vào nước
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cho uống. Nếu đẻ ngược, hay quái thai, người ta cho là điểm gở,
đứa trẻ mang tang tóc đến cho gia đình phải mời thầy cúng về
làm vía giải hạn. Thầy cúng lấy thúng úp lên đứa trẻ, đọc phù trú
trừ tà [33, tr.532,533].
Một nét độc đáo trong quan niệm của người Dao Thanh Phán về
cách xưng hô. Họ quan niệm rằng người nào lớn tuổi hơn là bậc anh,
người ít tuổi là bậc em, không tính theo thứ bậc anh em họ hàng và không
chia vai vế, thứ tự trong họ hàng. Kể cả là con của bác nhưng ít tuổi hơn
vẫn là bậc em.
Các họ của người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu gồm có các
họ Dường, Phùn, Chíu, Chìu, Lý, Lỷ, Sằn, Tằng, Đặng, Voòng… Cách đặt
tên đệm của người Dao Thanh Phán trước đây con trai đặt là A. Con trai cả
đặt A Tài, thứ hai A Nhì, thứ ba A Xám, thứ tư A Xí, thứ năm là A Ửng,
thứ sáu A Lộc. Đối với con gái, con gái cả là A Múi, thứ nhì A Nảy, thứ ba
là Xám Múi, thứ tư là Xí Múi, thứ năm là Ửng Múi, thứ sáu là Tài Lủa, thứ
bảy là Tài Chiết. Cách đặt tên này phân theo thứ tự người trong gia đình,
với dòng họ cách này dễ gây sự nhầm lẫn tên anh chị em trong dòng họ
hoặc tên người ở các dòng họ khác. Ngày nay, cùng với cách đặt tên như
trước đây, người Dao Thanh Phán quy định các tên đệm trong thứ bậc của
dòng họ. Cụ thể như 9 đời của người Dao: Dì, Chống, Cắm, Phúc, Sòi,
Quay, Chăn, Vằn, Sáng.
Đàn ông người Dao Thanh Phán ngoài tên gọi thông thường thì cần
phải có một tên âm. Tên âm này sẽ được đặt tại lễ cấp sắc đặt tên. Tên âm
có vai trò quan trọng đối với người đàn ông Dao Thanh Phán và quy định
bắt buộc phải có. Tên này sẽ đi theo suốt cuộc đời của họ để báo cáo với tổ
tiên dòng họ, cúng bái và để có thể trở về đoàn tụ với tổ tiên, dòng tộc sau
khi chết (nguồn cung cấp: Ông Triệu Chăn Dào, thôn Ngàn Mèo Trên, xã
lục Hồn).
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- Hôn nhân
Đám cưới của người Dao Thanh Phán cũng trải qua các bước, đó là
lễ hỏi, lễ cưới và lễ lại mặt. Đám cưới theo tiếng Dao là “Mình sỉn cha”.
Không giống các đám cưới của người Kinh, người Tày, người Dao Thanh
Phán không có lễ đón dâu bởi vì cô dâu sẽ tự phải đến nhà chồng
Lễ hỏi
Chàng trai, cô gái người Dao Thanh Phán được tự do tìm hiểu, yêu
thương. Khi họ quyết định đi đến hôn nhân thì bố hoặc mẹ chàng trai sẽ
sang nhà cô gái hỏi ngày, tháng, năm, sinh. Sau đó nhà trai sẽ đi xem tuổi
cô gái xem có hợp với chàng trai và bố mẹ chồng không. Sau 3 đến 7
tháng, nếu hợp tuổi th́ ì nhà trai sẽ đi đặt cau nhà gái. Trước ngày cưới
khoảng 1 tuần, nhà trai cử người sang nhà gái báo ngày cưới (hẹn ngày hẹn
giờ để nhà gái đưa dâu sang nhà trai). Khi đi mang theo hai đôi cau gói vào
hai miếng vải đỏ (đỏ và đen hoặc đỏ và xanh), ba lít rượu.
Đến ngày cưới, nhà gái phải làm lễ cúng tổ tiên để báo cáo về việc
đưa con cháu về nhà chồng. Đoàn nhà gái đi đưa dâu bắt buộc phải có hai
phụ dâu, 3 - 4 người gánh đồ của hồi môn cô dâu (những người này đi
trước cô dâu), theo sau cô dâu là bố hoặc mẹ và anh em thân thiết họ hàng
của cô dâu, ông mối cũng đi cùng và một ông thầy. Cô dâu tự đi về nhà
chồng mà không có đoàn nhà trai đến đón.
Khi đoàn nhà gái đến, nhà trai đã làm sẵn một ngôi nhà tạm ngay
cạnh cửa nhà cho cô dâu và hai phù dâu nghỉ và làm lễ rửa chân. Ông thầy
bên nhà trai còn phải xem cho cô dâu hướng để ngồi rửa chân trước khi vào
cửa. Sau đó, nhà trai sẽ chọn một người để múc nước rửa chân cho cô dâu.
Những người khác trong đoàn đưa dâu có thể vào nhà trai uống nước, nghỉ
ngơi. Đến giờ đẹp, một người đại diện nhà trai ra đón dâu vào cửa và tiến
hành lễ bái đường.
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Cùng với đó, hai người thổi các bài kèn báo hiệu cho việc tiến hành
các nghi lễ hôn nhân. Chú rể choàng áo cà sa và mặc quần áo thêu truyền
thống của người Dao Thanh Phán làm lễ bái đường. Chú rể đứng vái tổ
tiên, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, ông thầy và ông mối thực hành 12 vái, trong đó
có 6 vái đứng, 6 vái quỳ. Cô dâu đứng bên cạnh không phải vái.
Đây cũng là lúc làm lễ nhập ma cho cô dâu, nhà trai chuẩn bị một
chiếc khay đặt các chén rượu ngâm những miếng gan lợn luộc. Cô dâu, chú
rể uống một chút để làm lễ, số còn lại dội vào chân với ý nghĩa hai vợ
chồng gắn bó làm ăn, không bỏ nhau. Những chén rượu còn lại sẽ mời
những anh em họ hàng gần gũi, thân thiết nhất. Những người đó uống xong
phải bỏ lại khay một chút tiền làm vốn. Sau đó, cô dâu vào buồng tân hôn,
cởi bớt quần áo cưới trên người để ra ngoài tiếp khách. Trong trang phục
của cô dâu thì cô mặc 4 bộ quần áo hoặc 6 bộ, 8 bộ, không mặc lẻ quần áo
với ý nghĩa rằng chỉ mặc chẵn để có đôi có cặp.
Sau khi làm lễ xong, cô dâu và chú rể tiếp khách họ hàng bạn bè đến
ăn cỗ chung vui. Người Dao Thanh Phán sẽ chọn một ngày lành tháng tốt
để làm lễ lại mặt tại nhà gái (Nguồn cung cấp: chị Lý Thị Hạnh, thôn Phặt
Chỉ, xã Đồng Văn).
Phong tục cưới xin của người Dao đặc sắc với nhiều nghi lễ. Mỗi
một nghi thức, một lễ vật đều mang một ý nghĩa tốt đẹp, linh thiêng cho
ngày trọng đại của đôi bạn trẻ. Với những thủ tục, nghi lễ truyền thống,
đám cưới chính là sự xác nhận mối quan hệ vợ chồng của đôi trai gái cũng
như hai bên dòng họ, trước sự chứng kiến của tổ tiên hai bên, thần linh và
bạn bè thân thuộc trong cộng đồng. Trong cuộc sống hiện nay, tuy rằng có
rất nhiều yếu tố ảnh hưởng nhưng bản sắc văn hóa của người Dao Thanh
Phán nói chung cũng như đám cưới vẫn còn giữ nguyên nét truyền thống.
Cô dâu mặc trang phục truyền thống trong đám cưới hoặc các nghi lễ được
tái hiện theo đúng những phong tục xa xưa. Tham dự một đám cưới của
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người Dao, chứng kiến tục đưa dâu, lễ bái đường hay là thưởng thức các
món ăn trong cỗ cưới của người Dao Thanh Phán sẽ mang lại cho những vị
khách tham quan những trải nghiệm thú vị và có thêm nhiều kiến thức về
văn hóa của tộc người Dao Thanh Phán.
- Tang ma
Cùng với các hoạt động như xây nhà cửa, tổ chức lễ cầu mùa, lễ cấp
sắc, tính cộng đồng của người Dao còn thể hiện trong nghi lễ tang ma. Khi
một gia đình có người chết, cả bản làng đều đến cùng giúp đỡ, hỗ trợ. Khi
người vừa mất, người Dao đóng hòm và mang thi thể đi chôn cất, chôn
xong mời về làm lễ. Thực hiện nghi lễ trong đám ma thường có sáu thầy
cúng. Vai trò của thầy cúng rất quan trọng, là cầu nối giữa thần linh và con
người. Tính cố kết cộng đồng giúp đỡ nhau trong đám tang thể hiện rõ, đó
chính là tình đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn.
2.1.4.2. Tín ngưỡng
Người Dao Thanh Phán thờ tổ tiên chung, dòng họ chung và đặt bàn
thờ ở nhà trưởng họ, thờ cúng Bàn Vương và tổ tiên 9 đời của người Dao.
Còn mỗi gia đình thường thờ bàn thờ nhỏ. Bàn thờ tổ tiên của người Dao
liên quan với bếp của gia đình, gian bếp đặt ở phía nào thì bàn thờ sẽ được
đặt thiên về phía đây. Gian bếp nằm ở bên phải thì bàn thờ sẽ đặt ở góc bên
phải. Tổ tiên được thờ cúng ở nhà tộc trưởng và ở từng gia đình. Điều này
thể hiện trong các nghi lễ lớn như trong tục cấp sắc, tảo mộ, trong các dịp
lễ lớn trong gia đình. Bàn thờ chung đặt tại nhà tộc trưởng, được coi là chỗ
tôn nghiêm nhất trong nhà.
Người Dao quan niệm về một thủy tổ chung cho toàn dân tộc, đó là
Bàn Vương. Tín ngưỡng nội sinh chịu ảnh hưởng sâu đậm của Tam giáo,
nhất là đạo giáo. Có thể nói tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Dao đã đạo
giáo hóa, nhưng không phải là đạo giáo chính hiệu vì không có quan niệm
về trường sinh tu thân. Người Dao quan niệm rằng khi chết thì hồn quay trở
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về Dương Châu đại điện. Ngoài thờ cúng tổ tiên họ còn thờ các vị thần
sông, thần núi, thần rừng… Điều này thể hiện qua lễ cầu mùa, cầu mưa. Bộ
tranh thờ của người Dao có 12 tranh, thể hiện tam thanh (Thượng thanh,
Ngọc thanh, Thái thanh) theo quan niệm của người Dao là ba vị thần cai
quản trời, trần gian, âm phủ).
2.1.4.3. Lễ tết
- Lễ cấp sắc
Tục cấp sắc là một phong tục tập quán gắn liền với đời sống văn hóa
tinh thần của đồng bào dân tộc Dao cũng như là người Dao Thanh Phán.
Tiếng Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu gọi lễ cấp sắc là “chẩu đàng”.
Trong một đời người thông thường có ba nghi lễ mà ai cũng phải trải
qua là sinh đẻ, cưới xin, ma chay, người đàn ông người Dao còn có thêm
một nghi lễ nữa là lễ cấp sắc. Nếu như người Tày có lễ cấp sắc nhưng là
cấp sắc then cho những người làm then để nâng bậc then. Còn người Dao
nói riêng và nhóm người Dao Thanh Phán nói chung là cấp sắc dành cho
những người nam giới. Người Dao quan niệm rằng một người đàn ông
chưa cấp sắc thì dù già vẫn coi là trẻ con, vì chưa có tên âm. Còn người đã
qua cấp sắc mặc dù còn ít tuổi nhưng vẫn được cộng đồng coi là người
trưởng thành, được tham gia vào các công việc hệ trọng của làng, thôn, bản
được giúp việc cho thầy cúng, nếu học chữ Nôm Dao biết cúng thì được
cúng bái. Người có trải qua lễ cấp sắc mới biết lẽ phải trái ở đời, mới đích
thực là con cháu Bàn Vương, khi chết hồn mới được đoàn tụ với tổ tiên.
Tục cấp sắc là một dịp sinh hoạt cộng đồng của người Dao Thanh Phán,
cấp sắc để phong sắc cho một người đàn ông trưởng thành, khuyên răn, răn
dậy những điều hay lẽ phải ở đời. Ngoài ra, trong ý nghĩa sâu xa của tục
cấp sắc còn mang ý nghĩa báo cáo tổ tiên, Bàn Vương, mang ý nghĩa cầu
mùa, cầu mong một cuộc sống yên bình, ấm no và hạnh phúc. Tục cấp sắc
từ lâu đã đi vào đời sống tâm linh của đồng bào người Dao Thanh Phán, trở
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thành một cái đích cần phải đạt tới trong cuộc sống, hay là một chuẩn mực
cần thiết đối với người đàn ông người Dao Thanh Phán. Tục cấp sắc trở
thành nét sinh hoạt chung của cả cộng đồng, là dịp sum họp, đoàn tụ các
thành viên trong cộng đồng để cùng chứng kiến, giúp đỡ và cùng nhau thực
hiện lễ cấp sắc (Nguồn cung cấp: Ông Chíu Văn Thoòng, thôn Khe Bốc, xã
Tình Húc).
- Lễ cầu mùa
Tiếng Dao Thanh Phán lễ cầu mùa được gọi là “Khoi kìm tá chỉu”.
Lễ được tổ chức vào tháng giêng hay các tháng trong mùa xuân khởi đầu
một năm mới. Tùy từng điều kiện của mỗi bản làng, sự đồng thuận của cả
dân bản, mọi người thống nhất tổ chức lễ cầu mùa. Mỗi bản làng có thể
hằng năm tổ chức nhưng cũng có bản làng thì ba năm mới tổ chức một lần.
Lễ cầu mùa là nghi lễ chung của cả bản làng. Lễ được tổ chức mang
ý nghĩa cầu mùa, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi
tốt, ngoài ra còn cầu mong sự bình an, yên bình cho dân làng, cuộc sống
được sung túc, vui vẻ, hạnh phúc tới tất cả các thành viên trong bản làng.
Người đóng góp quan trọng trong nghi lễ cầu mùa là già làng có uy
tín trong bản, được người dân trong bản tin tưởng, người Dao Thanh Phán
gọi là “Chổng mo”. Để thực hiện lễ cầu mùa, mỗi gia đình trong bản đóng
góp của cải để tổ chức, cùng bàn bạc và thống nhất trong tất cả các thành
viên trong bản. “Chổng mo” sẽ chọn một ngày lành tháng tốt và báo cho tất
cả mọi người dân trong bản tập trung và phân công nhau cùng tổ chức lễ
cầu mùa.
Lễ cầu mùa của người Dao Thanh Phán cầu mong được nhiều thóc
lúa, ngô khoai, trồng cây gì, nuôi con gì cũng thuận buồm xuôi gió, cuộc
sống được an lành, hạnh phúc. Qua lễ cầu mùa, tình đoàn kết gắn bó đồng
thuận của mỗi thành viên trong bản làng người Dao Thanh Phán ở huyện
Bình Liêu lại tăng thêm sự gần gũi và bền chặt hơn.
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Ngoài lễ cấp sắc, lễ cầu mùa người Dao Thanh Phán còn thực hiện lễ
cầu mưa, nhưng lễ này rất ít khi tổ chức, chỉ tổ chức lễ cầu mưa khi gặp
thời tiết thất thường, gây ra hạn hán lâu ngày ảnh hưởng tới đời sống của
người Dao thì họ mới thực hiện lễ này (nguồn cung cấp: ông Triệu Chăn
Dào, sinh năm 1958, cư trú tại thôn Ngàn Mèo Trên, xã Lục Hồn, huyện
Bình Liêu).
- Ngày kiêng gió
Ngày kiêng gió theo tiếng Dao Thanh Phán gọi là “kỉn giảo”. Trong
tiềm thức của người Dao Thanh Phán, ngày kiêng gió là phải kiêng lao
động, các hành động liên quan đến lao động, sản xuất. Họ kiêng không lên
nương rẫy, không lên rừng đốn củi, không chặt cây, cày bừa, săn bắn. Họ
lặng lẽ rời nhà từ sớm để tránh gặp thần gió. Ngày này, thần gió vào nhà
của người Dao Thanh Phán để mang đến những điều tốt lành, may mắn.
Mọi người kiêng ở nhà, kiêng gặp thần gió bởi nếu ở nhà hoặc đi làm thì sẽ
phạm phải thần gió và thần gió sẽ trừng phạt, làm điều gì cũng thất bại.
Điều kiêng kị như vậy đã trở thành luật tục, bắt buộc tất cả mọi người đều
phải thực hiện.
Vào ngày này, người Dao Thanh Phán thường tụ tập, giao lưu gặp gỡ
với nhau và tụ họp tại chợ phiên. Tất cả mọi người từ người già đến trẻ
nhỏ, chàng trai, cô gái khắp các bản làng của người Dao tụ họp tại chợ
phiên.. Những người bạn già gặp gỡ giao lưu ôn lại chuyện cũ, còn trai gái
hò hẹn tình tứ, hát pả dung đối đáp giao duyên với nhau. Bạn bè ở xa muốn
có cơ hội gặp gỡ nhau đều chọn ngày kiêng gió để gặp nhau. Vì vậy mọi
người đều chờ đợi ngày kiêng gió để có thể gặp gỡ, trò chuyện và trở thành
ngày hội của người Dao Thanh Phán mà ai cũng mong chờ.
Dân tộc Dao nói chung và người Dao Thanh Phán nói riêng có nhiều
ngày kiêng kị. Người Dao Thanh Phán ngoài ngày kiêng gió mùng 4/4 họ
còn kiêng kị ngày 1/3 (âm lịch). Ngày 1/3 âm lịch gọi là ngày “Seèng Ziếc
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kình búa zỉa ton” (Ngày thần Sét đẻ con). Người Dao quan niệm rằng ngày
kiêng gió 4/4 là ngày kiêng gió mẹ, ngày 3/3 là ngày kiêng gió bố, ngày 1/3
là ngày kiêng thần sét gọi là ngày Thần sét đẻ con. Trong ba ngày kiêng kị
này, mọi người sẽ không làm gì bởi vì nếu làm thì sẽ bị thần phạt và làm gì
cũng không thành. Vì vậy, vào ngày này, phụ nữ người Dao bản trên, bản
dưới sẽ làm bánh lá ngải xanh, thêu thùa quần áo, vui chơi ca hát, đi chợ
mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia đình. Và họ tụ tập tại chợ phiên
cùng nhau hát làn điệu hát pả dung của dân tộc mình, giao lưu gặp gỡ, gặp
nhau [55, tr.1].
- Tết Nguyên Đán
Người Dao Thanh Phán ăn Tết Nguyên Đán trước thời điểm giao
thừa, chuyển từ năm cũ sang năm mới. Thời gian ăn tết bắt đầu từ ngày 20
tháng chạp trở đi cho đến hết tháng giêng. Mỗi một dòng họ của người Dao
sẽ chọn một ngày đẹp từ ngày 20 trở đi để tổ chức ăn tết. Tất cả mọi người
trong dòng họ, từ người già đến trẻ nhỏ đều tụ tập ăn tết ở nhà trưởng họ.
Mọi người gói bánh chưng, chuẩn bị gà, rượu để cúng tổ tiên. Người đại
diện trưởng họ thắp hương và cúng tế tổ tiên, báo cáo tổ tiên một năm cũ
đã qua, cầu cho năm mới mọi sự tốt đẹp tới tất cả các thành viên trong
dòng họ.
Sau khi cúng bái tổ tiên xong mọi, người tổ chức bữa cơm thân mật
trong dòng họ. Các món ăn trong ngày tết có bánh chưng, gà, khau nhục,
cá, lợn…Bánh trưng của người Dao Thanh Phán là bánh chưng dài, bên
trong có nhân thịt lợn với lá kim lông (một loại lá có màu đỏ trồng ở trên
núi). Người Dao Thanh Phán làm bánh tài lồng, bánh chưng nhỏ, làm
bánh giầy (loại bánh bằng gạo tẻ giã mịn và nặn thành bánh to) để cúng
Bàn Vương.
Nguyên tắc bất thành văn của người Dao là phải tổ chức ăn tết, cúng
bái tổ tiên ở nhà trưởng họ thì mỗi thành viên mới trở về nhà ăn tết. Các gia
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đình cũng thực hiện cúng bái tổ tiên và tổ chức ăn tết. Trong bữa cơm tất
niên này, gia đình sẽ mời các thành viên trong dòng họ tham dự ăn tết cùng
với gia đình. Họ có thể tổ chức ăn tết kéo dài cho đến hết tháng giêng.
- Ăn rằm tháng bảy
Người Dao Thanh Phán ăn tết rằm tháng 7 từ ngày 10 âm lịch tháng
bảy trở đi cho đến hết tháng. Trong ngày lễ tết này, người Dao Thanh Phán
thờ cúng Bàn Vương, tổ tiên. Cũng giống như ngày Tết Nguyên Đán, mọi
người tập trung tổ chức ăn tết ở nhà trưởng họ, thờ cúng bằng bánh chưng,
thịt gà, thịt lợn và rượu. Ngày tết này, mỗi dòng họ đều gói bằng chưng dài
để cúng trên bàn thờ. Bánh được gói bằng lá dong, có thể cho nhân thịt với
lá kim lông.
2.1.4.4. Văn nghệ và tri thức dân gian
Văn nghệ dân gian vừa phản ánh nét riêng văn hóa của từng cộng
đồng người, vừa là lĩnh vực phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của con
người, có thể khai thác để hình thành các sản phẩm vừa phát huy phục vụ
khách du lịch, vừa góp phần bảo tồn (bảo tồn động trong cộng đồng).
- Thổi kèn đồng
Thổi kèn đồng là một hình thức trình diễn không thể thiếu được
trong tất cả các nghi thức phong tục tập quán của người Dao Thanh Phán.
Tiếng kèn được vang lên báo hiệu cho mọi người về sự kiện đang diễn ra
trong bản làng. Kèn đồng theo tiếng Dao gọi là “Piếng diệt”. Kèn đồng
được thổi trong dịp lễ cưới, nghi lễ cầu mùa, lễ cấp sắc, tang ma và trong
mỗi nghi lễ thì thổi các giai điệu khác nhau.
Thổi kèn đồng là một hình thức nghệ thuật trình diễn độc đáo của
người Dao Thanh Phán. Tiếng kèn với âm thanh đặc biệt nghe vang vọng
cả bản làng núi rừng. Thổi kèn đồng là một sự sáng tạo hết sức độc đáo của
người Dao Thanh Phán mang lại niềm vui, hạnh phúc cũng như cầu cho gia
đình luôn khỏe mạnh, làm ăn phát đạt và xua đi những điều không tốt.
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- Hát pả dung
Người Dao Thanh Phán có dân ca dân gian, đó là pả dung. Với giai
điệu dịu dàng, tha thiết, âm vực hẹp, lời ca là những câu ca dao có sẵn hoặc
ứng tác, pả dung thường hát lên để giao duyên.
Nguồn gốc của làn điệu pả dung xuất phát từ trong tín ngưỡng cấp
sắc. Giống như làn điệu hát then, lối hát xuất phát từ tín ngưỡng làm then
của đồng bào dân tộc Tày, trong nghi lễ cấp sắc của người Dao Thanh
Phán, ở phần cuối nghi lễ, sau khi đã thực hiện các nghi lễ cấp sắc ba đèn,
bảy đèn, đặt tên cho người được cấp sắc là đến giai đoạn hát trường ca. Đây
chính là những giai điệu hát pả dung. Nội dung của hát trường ca kể về
nguồn gốc của người Dao Thanh Phán, hát về tổ tiên chung của người Dao
là Bàn Vương, quá trình di cư, di chuyển của họ tới khai hoang và sinh
sống tại vùng đất Bình Liêu. Lối hát pả dung là đồng nam, đồng nữ hát
đối đáp giao duyên, khi người con trai cất lên tiếng hát thì người con gái
hát đối đáp lại. Có khi hát pả dung còn dựa vào những bài hát đã được
sáng tác nhưng đôi khi là những lời hát tự sáng tác, xuất khẩu thành lời
hát đối đáp.
Hiện nay, làn điệu hát pả dung không chỉ còn là hát trường ca trong
nghi lễ cấp sắc mà còn được hát trong dịp đám cưới, trong ngày hội kiêng
gió, hay trong các dịp gặp gỡ tâm tình. Nội dung của pả dung có thêm
những bài hát ca ngợi Đảng, quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa. Pả
dung trở thành lời tâm tình, tâm sự của đôi trai gái và là sợi dây tơ hồng
gắn kết nam thanh nữ tú thành đôi vợ chồng.
- Tri thức dân gian
Người Dao Thanh Phán có tri thức dân gian về chăm sóc sức khỏe
cộng đồng, biểu hiện quan niệm và phương thức sống hài hòa với tự nhiên,
sự hiểu biết của người Dao Thanh Phán với môi trường sống. Bảo tồn và
phát huy văn hóa gắn với du lịch có thể khai thác các tour khám phá sinh
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thái (cỏ cây trong rừng; thu hái lá thuốc bào chế để làm thuốc ngâm chân,
tắm thuốc lá người Dao). Người Dao Thanh Phán có tri thức dân gian với
những kinh nghiệm về y học chữa bệnh.
Người Dao sống tại những khu vực núi cao thường xuyên có sương
mù quanh năm, độ ẩm cao. Đây là điều kiện sinh sôi và phát triển của nhiều
loại dược liệu quý để chữa bệnh tốt. Có các loại cây nằm trong sách đỏ Việt
Nam như lan kim tuyến, ngũ gia bì, vàng đắng, sâm vũ điệp…
Từ xa xưa, người Dao Thanh Phán đã lưu giữ, lưu truyền nhiều bài
thuốc gia truyền để chữa nhiều bệnh từ những bệnh cảm cúm thông thường
cho đến bệnh nan y. Các bài thuốc chữa bệnh về gan, phổi, hoặc các bệnh
thông thường của trẻ em, phụ nữ, người già. Người Dao Thanh Phán ở thôn
Phặt Chỉ, xã Đồng Văn có khu bảo tồn dược liệu. Bản làng đặt ra quy định,
quy ước chung bảo tồn các loại dược liệu quý ở trên rừng để cùng nhau
khai thác.
2.2. Chủ chế bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán với phát triển du lịch
2.2.1. Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh
Chủ thể bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán cấp tỉnh là hai cơ quan: Sở Văn hóa và Thể thao, Sở du lịch
tỉnh Quảng Ninh.
Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh
Quảng Ninh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà
nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, và quảng cáo (trừ quảng cáo trên
báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) ở địa phương, các dịch
vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền
hạn theo sự uỷ quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật. Sở chịu
sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời
chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của
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Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về
văn hóa, các lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh.

Sở Du lịch Quảng Ninh là cơ quan chuyên trách, tham mưu, giúp
việc cho tỉnh Quảng Ninh để xây dựng tỉnh trở thành một trung tâm du lịch
quốc tế, một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có chất lượng cao,
thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh, có
năng lực cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế, qua đó đưa
ngành dịch vụ du lịch thực sự là ngành kinh tế mũi nhọn, là động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững và bảo đảm quốc phòng - an
ninh. Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh chịu trách nhiệm tham mưu các lĩnh vực
liên quan đến công tác phát triển du lịch, quản lý hoạt động du lịch cũng
như đề ra các chương trình, kế hoạch để phát triển du lịch từ những giá trị
văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.
2.2.2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Liêu
Đối với công tác quản lý văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán, sau cơ quan cấp trên là Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch
tỉnh Quảng Ninh là cơ quan quản lý cấp huyện, cụ thể là Phòng Văn hóa và
Thông tin huyện Bình Liêu.
Theo quyết định số 530/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của
UBND huyện Bình Liêu về việc quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin, quy định:
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc
UBND huyện Bình Liêu, tham mưu cho UBND huyện quyết
định, kế hoạch dài hạn, hằng năm liên quan đến công tác bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn
huyện; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy
hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt có liên
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quan đến công tác quản lý di sản văn hóa và hoạt động du lịch
trên địa bàn. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực văn
hóa, du lịch, tuyên truyền đối với Trung tâm Truyền thông và
Văn hóa, UBND các xã, thị trấn. Thực hiện công tác thống kê,
thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện
nhiệm vụ được giao với chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, Giám
đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Sở Du lịch tỉnh. Phòng hướng dẫn các
tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện bảo vệ
các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh, bảo vệ tôn
tạo, khai thác hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu
du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện. Chủ trì, phối hợp với
các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp
luật về hoạt động văn hóa và du lịch trên địa bàn huyện. Tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên
địa bàn huyện thực hiện pháp luật về các lĩnh vực di sản văn hóa,
du lịch. Phòng chịu sự chỉ đạo kiểm tra, hướng dẫn về chuyên
môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở
Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh [49, tr.1,2].
Về bộ máy hoạt động của Phòng, đến thời điểm hiện nay (tháng
6/2018), ông Vi Ngọc Nhất, phó phòng Văn hóa và Thông tin cho biết:
Phòng có 3 cán bộ công chức, viên chức làm việc. Cơ cấu nhân sự gồm có
01 trưởng phòng, 01 công chức phó phòng, 01 viên chức là chuyên viên.
Trình độ học vấn: thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế, cử nhân hành
chính, cử nhân văn hóa. Với bộ máy lãnh đạo và làm việc tại Phòng, nhân
sự Phòng đã đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi công việc đặt ra. Đội ngũ cán bộ
không ngừng học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn thông
qua tham gia các lớp học về trung cấp chính trị hành chính, cao cấp lý luận
chính trị, học thạc sỹ, thông qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên
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ngành. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Liêu đã đạt được nhiều
thành tích trong công tác, xếp đầu trong phong trào thi đua khối văn hóa xã
hội (năm 2017) nhận được nhiều bằng khen của tỉnh, của huyện.
2.2.3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
Nhiệm vụ quản lý văn hóa cấp xã là đồng chí phó chủ tịch UBND
phụ trách khối văn hóa xã hội và 01 công chức văn hóa thông tin. Trong đó,
đội ngũ phó chủ tịch cấp xã trình độ học vấn: đại học 7/8 đồng chí. Cán bộ
công chức văn hóa thông tin có 3/8 người trình độ cao đẳng, 5/8 trình độ
trung cấp [21, tr.2]. Đội ngũ cán bộ cơ bản là cán bộ trẻ, có tâm huyết, trình
độ học vấn và trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng công việc. Tuy
nhiên, trong số đó vẫn còn một số ít cán bộ có trình độ chuyên môn chưa
đáp ứng công việc, chưa được đào tạo về lĩnh vực văn hóa thông tin.
Những năm gần đây, cán bộ cấp xã thường xuyên được tham gia các khóa
học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ
công tác tham mưu có chuyển biến tích cực.
Thông tư số 06/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 30/12/2012 về
việc hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển chọn
công chức xã, phường, thị trấn đã quy định về chức năng, nhiệm vụ của
công chức văn hóa xã hội cấp xã, cụ thể:
Tham mưu giúp UBND cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn của UBND cấp xã trong các lĩnh vực: văn hóa, thể dục
thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh,
xã hội, y tế, giáo dục theo quy định của pháp luật.
Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ: tổ chức, theo dõi và báo cáo về
các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế và giáo dục
trên địa bàn; tổ chức thực hiện xây dựng đời sống văn hóa ở cộng
đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn cấp xã.
Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng bản, tổ trưởng
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dân phố xây dựng hương ước, quy ước văn hóa thôn, bản, tổ dân
phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn cấp xã. Thực hiện
các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và
do chủ tịch UBND cấp xã giao [9, tr.6].
2.2.4. Các cộng đồng tự quản tại thôn bản
Cộng đồng tự quản tại thôn bản phải kể đến các già làng, trưởng bản,
các nghệ nhân người Dao Thanh Phán, tiếp theo là lực lượng trí thức người
Dao Thanh Phán cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn và phát
huy văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Điều này vừa góp phần bảo tồn
văn hoá truyền thống của dân tộc vừa giới thiệu được những đặc trưng văn
hóa của dân tộc mình cho bạn bè trong nước và thế giới. Một số thôn bản
được chính quyền quy hoạch và khuyến khích người dân bản địa làm du
lịch. Điều này vừa góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho
người dân, vừa bảo lưu được văn hóa truyền thống của người Dao Thanh
Phán. Chính ý thức của cư dân bản địa là nguồn động lực, cơ sở vững chắc
để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán để phát triển du lịch ở huyện Bình Liêu.
2.2.5. Cơ chế phối hợp
Sở Văn hóa và Thông tin là cơ quan chủ thể quản lý nhà nước trên
địa bàn của toàn tỉnh Quảng Ninh có vai trò xác định cơ bản việc bảo tồn
và phát huy di sản văn hóa nói chung trong đó đề cập tới nhiệm vụ bảo tồn
và phát huy bản sắc văn hóa người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu. Thường
xuyên đôn đốc, kiểm tra, tạo điều kiện về kinh phí góp phần đầu tư vào
việc bảo tồn và khai thác di sản văn hóa để phục vụ du lịch.
Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan quản lý nhà nước cụ thể trên
địa bàn huyện, triển khai những văn bản chỉ đạo của cấp trên trung ương và
của tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về bảo tồn và
phát huy đúng với chủ trương định hướng của Đảng và Nhà nước đặt ra;
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Thực hiện việc kiểm tra xây dựng đề án, dự án để có kinh phí bảo tồn và
phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch.
UBND xã, thị trấn là cấp hành chính cơ sở, nơi gần dân nhất, là nơi
triển khai các văn bản quản lý nhà nước, chiến lược định hướng phát triển
của cấp trên trở thành hiện thức của mỗi làng bản, của người Dao. UBND
xã là chủ đầu tư trực tiếp quản lý hoạt động bảo tồn và phát huy gắn với
văn hóa của người Dao Thanh Phán.
Cộng đồng tự quản là những tổ chức quần chúng thực hiện chức
năng trên cơ sở định hướng những văn bản hướng dẫn pháp luật của nhà
nước, thảo luận và hình thành nên các tổ chức tự sáng tạo để thực hiện các
hoạt động văn hóa góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn
với du lịch theo một số định hướng và hướng dẫn của các cấp Đảng và
chính quyền.
2.3. Hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán với phát triển du lịch
2.3.1. Chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán là nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan quản lý nhà nước nhằm
giữ gìn và bảo lưu những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Cùng với đó, Huyện Bình Liêu xác định chủ trương khai thác bản sắc văn
hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán để phát triển du lịch nhằm tạo
ra sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo góp phần để phát triển ngành du lịch
của huyện Bình Liêu, các cơ quan quản lý văn hóa đã có sự chỉ đạo, hướng
dẫn để thực hiện bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trong đó
có người Dao Thanh Phán.
Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong
việc cưới, việc tang và lễ hội đã quy định chi tiết thi hành một số quy định,

54
quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, trong
đó có quy định về lễ hội, ngày hội có tính truyền thống và các hoạt động tín
ngưỡng, văn hóa dân gian khác, tiêu biểu cho những giá trị tốt đẹp về
truyền thống văn hóa. Tổ chức các trò chơi dân gian, trò chơi mới và các
hoạt động thể thao có nội dung bổ ích, lành mạnh, phù hợp với quy mô,
tính chất, đặc điểm của lễ hội, ngày hội, tổ chức tour du lịch đến tham dự lễ
hội. Hằng năm, UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội kiêng
gió của người Dao Thanh Phán phục vụ văn hóa tín ngưỡng của dân tộc,
qua đó thu hút khách du lịch đến tham quan huyện Bình Liêu cũng như tìm
hiểu bản sắc văn hóa của người Dao Thanh Phán. Năm 2018, UBND huyện
Bình Liêu ban hành Kế hoạch số 67/KH-BTC ngày 20/03/2018 về việc tổ
chức “Ngày hội kiêng gió” hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2018.
Huyện Bình Liêu thực hiện chủ trương xóa bỏ những phong tục tập
quán lạc hậu của các dân tộc thiểu số để xây dựng nếp sống văn hóa, văn
minh UBND huyện ban hành. Quyết định số 3759/QĐ-UBND ngày
12/12/2016 của UBND huyện về việc kiện toàn tổ giúp việc Ban vận động
tuyên truyền nhân dân xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu huyện
Bình Liêu; Kế hoạch số 65/KH-BCĐ ngày 27/03/2017 của Ban vận động
tuyên truyền nhân dân xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu về việc
triển khai thực hiện tuyên truyền nhân dân xóa bỏ những phong tục tập
quán lạc hậu trên địa bàn huyện Bình Liêu năm 2017.
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4071/QĐ-UBND
ngày 01/11/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển văn
hóa các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng
đến năm 2020. Quy hoạch đặt ra bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống (vật thể và phi vật thể) nhằm nâng cao đời sống văn hóa của
đồng bào dân tộc thiểu số, trong các dân tộc thiểu số có tộc người Dao
(nhóm người Dao Thanh Y và Dao Thanh Phán), các nhóm dự án nghiên
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cứu văn hóa dân gian của dân tộc thiểu số trong đó có nhóm người Dao
Thanh Phán; Huyện ủy Bình Liêu ban hành Chương trình hành động số 27CTr/HU, ngày 22/09/2004 thực hiện kết luận Hội nghị Trung ương 10
(khóa IX) về “tiếp tục xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Triển khai việc thực hiện phong trào Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến các làng bản người Dao
Thanh Phán trong đó có nội dung bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc gắn
với hoạt động du lịch.
Kế hoạch số 28/KH-TTTTVH ngày 14/02/2017 của Trung tâm
Truyền thông và Văn hóa mở lớp truyền dậy đàn tính, hát then,
lớp hát soóng cọ, hát pả dung trên địa bàn huyện Bình Liêu
nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa nghệ thuật, góp phần
giữ gìn vốn văn nghệ dân gian của các dân tộc Tày, Dao, Sán chỉ,
qua đó đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng mang đặc sắc
riêng của địa phương; Đào tạo đội ngũ hạt nhân, kế thừa vốn văn
hóa truyền thống của lớp nghệ nhân lớn tuổi từng bước đưa môn
nghệ thuật hát then, hát soóng cọ, pả dung trở thành nét sinh hoạt
văn hóa trong cộng đồng [41, tr.1].
UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1419/QĐ-UBND
ngày 04/7/2014 về việc phê duyệt Đề án phát triển sản phẩm du lịch của
tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó có đặt ra
vấn đề khai thác các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số (trong đó có nhóm
người Dao Thanh Phán) để phát triển trở thành các sản phẩm du lịch văn
hóa phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh Quảng Ninh.
Quyết định 1847/QĐ-UBND ngày 30/6/2015 của UBND tỉnh Quảng
Ninh về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Cộng đồng các
dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh - Thực trạng và giải pháp tạo sinh kế bền
vững”;Kế hoạch số 311/KH-BDT ngày 10/9/2015 của Ban Dân tộc tỉnh
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Quảng Ninh về việc tổ chức triển khai nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN
“Cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh - Thực trạng và giải
pháp tạo sinh kế bền vững” thực hiện từ năm 2015 - 2016. Sau đó, Ban
Dân tộc tỉnh xây dựng Kế hoạch số 296/KH-BDT ngày 02/8/2016 về việc tổ
chức triển khai các lớp dạy hát dân ca, ẩm thực, trò chơi dân gian và
nghiệp vụ du lịch tại xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Kế hoạch nhằm tổ
chức triển khai các lớp dân ca, ẩm thực, trò chơi dân gian tại xã Đồng Văn
giúp các học viên hiểu biết cách thức bảo tồn và đưa một số loại hình văn
hóa nghệ thuật truyền thống, các món ăn truyền thống, trò chơi dân gian
trang bị cho học viên để phục vụ khách du lịch. Người trực tiếp dạy là nghệ
nhân người dân tộc thiểu số. Ngoài ra, Ban dân tộc tỉnh phối hợp với Công
ty cổ phần du thuyền Đông Dương và Trường Đại học Hạ Long tổ chức lớp
tập huấn nghiệp vụ du lịch về thuyết minh viên du lịch, công tác lễ tân,
buồng, bar cho đối tượng là người Dao Thanh Phán.
UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3652/QĐ-UBND ngày
28/11/2016 về việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch huyện
Bình Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó đề cập đến
việc xây dựng các sản phẩm du lịch văn hóa của người Dao Thanh Phán
với công viên hồi, quế, ngô, bản làng văn hóa du lịch của người Dao Thanh
Phán tại xã Đồng Văn. UBND huyện Bình Liêu đề xuất xây dựng làng
(bản) dân tộc thiểu số trình Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh. Tại công văn số
480/BDT-CSDT ngày 11/10/2017 của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh về
việc đề xuất xây dựng làng (bản) dân tộc thiểu số đã lựa chọn bản người
Dao Thanh Phán ở bản Sông Moóc, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu. Văn
bản số 252/VHTT ngày 13/11/2017 của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
về việc lựa chọn đăng ký xây dựng bản văn hóa du lịch trong chương trình
OCOP. Bản Sông Moóc gồm hai bản Sông Moóc A và Sông Moóc B là
khu vực đồi núi cao của xã Đồng Văn, là nơi sinh sống của người Dao
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Thanh Phán. Cộng đồng dân cư còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống
đậm đà bản sắc dân tộc. Trong bản, người dân vẫn sử dụng trang phục
truyền thống của dân tộc mình và các phong tục tập quán như cưới hỏi, lễ
cấp sắc và vẫn sử dụng tiếng dân tộc Dao trong giao tiếp hằng ngày. Với cơ
sở hạ tầng, bản Sông Moóc được đầu tư cơ sở trường học, nhà văn hóa, hệ
thống điện lưới quốc gia, đường giao thông thuận lợi... Với những đặc
điểm trên, việc thực hiện xây dựng bản văn hóa du lịch dân tộc Dao Thanh
Phán tại bản Sông Moóc là phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội
và các quy hoạch của địa phương.
UBND huyện ban hành công văn số 1269/UBND - VHTT ngày
26/6/2017 về việc tăng cường quản lý các hoạt động phục vụ khách du lịch
trên địa bàn huyện Bình Liêu.
Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bảo tồn và phát huy văn
hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu được triển
khai kịp thời, đúng với định hướng chủ trương của Đảng và Nhà nước.
2.3.2. Tổ chức nghiên cứu bảo tồn văn hóa truyền thống
2.3.2.1. Công tác sưu tầm, nghiên cứu
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành công tác
kiểm kê toàn bộ giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu
số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trong đó có người Dao Thanh Phán. Công
tác kiểm kê được thực hiện ở ba loại hình di sản (nghệ thuật trình diễn dân
gian, ngữ văn dân gian, tập quán xã hội và lễ hội truyền thống) cơ bản xác
định những giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán. Tuy
nhiên, công tác kiểm kê được thực hiện trên diện rộng, bao quát toàn địa
bàn tỉnh Quảng Ninh và các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, vì vậy công
tác kiểm kê các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán tuy
có được thực hiện nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đầy đủ toàn bộ giá
trị văn hóa của người Dao Thanh Phán. Các phong tục tập quán đặc sắc,
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hoặc các giá trị văn hóa riêng biệt của người Dao vẫn chưa được kiểm kê.
Ngoài ra, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh thực hiện kiểm kê,
nhưng đối với cấp huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin chưa tham mưu
thực hiện công tác kiểm kê các giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn
huyện, vì vậy chưa có các tài liệu, tư liệu sưu tầm, đánh giá về giá trị văn
hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán trên địa bàn huyện.
Việc sưu tầm nghiên cứu văn hóa của một tộc người để từ đó đặt
ra các biện pháp bảo tồn và phát huy phục vụ phát triển du lịch. Sở Văn
hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh có đề tài nghiên cứu “Bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa dân tộc của người Dao Thanh Y tại xã Bằng Cả, huyện
Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh” nhưng đề tài không nghiên cứu về nhóm
người Dao Thanh Phán. Huyện Bình Liêu đang lập Đề án bảo tồn và phát
huy giá trị văn hóa các dân tộc huyện Bình Liêu đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030 đề cập đến bảo tồn và phát huy văn hóa của 3 dân
tộc Tày, Dao, Sán chỉ mà chưa đề cập sâu sắc tới giá trị văn hóa của người
Dao Thanh Phán. Hiện nay, đối với cấp tỉnh, cấp huyện chưa có công
trình nghiên cứu sưu tầm để xác định giá trị văn hóa truyền thống của
người Dao Thanh Phán.
Hoạt động sưu tầm văn hóa người Dao Thanh Phán được thực hiện
tại khu trưng bày văn hóa dân tộc Ngày hội Soóng Cọ. Chương trình này
huyện Bình Liêu sưu tầm các văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc:
Tày, Dao, Sán chỉ, để thành khu trưng bày văn hóa các dân tộc huyện Bình
Liêu. Về trưng bày không gian văn hóa người Dao Thanh Phán huyện sưu
tầm về trang phục, ẩm thực, đồ dùng sinh hoạt, tín ngưỡng… để trưng bày
phục vụ khách thăm quan, du lịch. Tuy nhiên công tác sưu tầm này chỉ
mang ý nghĩa thực tiễn, phục vụ khách thăm quan, du lịch tại Ngày hội
Soóng Cọ. Sau ngày này khu trưng bày phải tháo dỡ vì vậy chưa phục vụ
công tác sưu tầm với mục đích bền vững.
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2.3.2.2. Phục dựng văn hóa truyền thống
Đối với văn hóa vật thể, công tác khôi phục văn hóa của người Dao
Thanh Phán thể hiện qua kiến trúc nhà cửa, trang phục truyền thống và ẩm
thực đặc sắc của người Dao. Những giá trị văn hóa truyền thống này đã
được lưu giữ, không bị mai một và trở thành những tài sản có giá trị. Người
Dao Thanh Phán vẫn còn lưu giữ nhiều nếp nhà trình tường, có nhiều ngôi
nhà có tuổi đời lâu năm. Huyện Bình Liêu khuyến khích người dân xây
dựng nhà với nếp nhà trình tường để tạo ra không gian bản làng của người
Dao Thanh Phán. Những đồ dùng, sinh hoạt và trong lao động sản xuất
cũng được người dân lưu giữ như cối giã gạo bằng chân, cái cày, bừa, súng
bắn nỏ…
Trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán vẫn còn được
lưu giữ, nhất là đối với người phụ nữ. Họ mặc trang phục truyền thống của
mình hằng ngày, trong sinh hoạt đời sống tín ngưỡng, nhất là những người
phụ nữ lớn tuổi. Trang phục truyền thống còn sử dụng thì vẫn còn lưu giữ
những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc đó. Huyện Bình Liêu
khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn, trong đó có người
Dao Thanh Phán mặc trang phục truyền thống hằng ngày của mình, đặc
biệt là trong các dịp lễ, tham dự ngày hội tại huyện. Bởi vậy, người phụ nữ
Dao Thanh Phán mặc trang phục truyền thống màu đỏ rực rỡ tham dự ngày
lễ, ngày tết, đặc biệt là ngày hội kiêng gió đã tạo nên một màu sắc riêng
biệt, đậm yếu tố văn hóa cổ truyền. Huyện khuyến khích các em học sinh,
lớp trẻ sử dụng trang phục của mình hằng ngày. Đối với các em học sinh
cần phải mặc trang phục truyền thống vào ngày thứ hai đầu tuần, hoặc các
hoạt động sinh hoạt tại trường. Công tác khôi phục văn hóa, giữ lại những
nét văn hóa đặc sắc của dân tộc đó chính là việc duy trì, tổ chức cuộc thi
thêu trên trang phục của người phụ nữ Dao Thanh Phán. Hoạt động này
được tổ chức tại ngày hội kiêng gió. Cuộc thi đã giúp cho những người phụ
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nữ Dao trổ tài thêu các hoạ tiết trong trang phục của mình, không làm mất
đi nguồn gốc hay là những họa tiết thêu đặc sắc truyền thống của trang
phục phụ nữ Dao. Những cuộc thi tái hiện lại truyền thống như thế này vừa
có ý nghĩa bảo tồn văn hóa vừa thu hút khách tham quan.
Đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người Dao Thanh Phán, huyện
Bình Liêu đã phục dựng và tổ chức Ngày hội kiêng gió vào dịp ngày 4/4
âm lịch hàng năm. Vào ngày này, huyện tổ chức các hoạt động văn hóa văn
nghệ như biểu diễn hát làn điệu hát pả dung, trình diễn trang phục dân tộc,
thi thêu trên trang phục phụ nữ, các trò chơi thể thao dân tộc. Được phát
triển trên những yếu tố nguyên gốc, truyền thống ngày hội kiêng gió đã đáp
ứng nhu cầu văn hóa tín ngưỡng của đồng bào người Dao Thanh Phán,
được người Dao Thanh Phán và nhân dân trên địa bàn huyện đón nhận, trở
thành một ngày hội chính của người Dao Thanh Phán.
Người Dao Thanh Phán có hệ thống các sách cổ được những người
làm thầy cúng nắm giữ. Sách được ghi chép bằng chữ Nôm Dao và được
truyền lại từ đời này sang đời khác. Thầy Chíu Chăn Sống, sinh năm 1959,
ở Khe Bốc, xã Tình Húc hiện nay còn lưu giữ được khoảng 5 cuốn. Ông
Triệu Chăn Dào, sinh năm 1959 tại thôn Ngàn Mèo Trên, xã Lục Hồn,
huyện Bình Liêu hiện nay lưu giữ 3 cuốn sách. Mỗi cuốn sách được dùng
khác nhau, trong các lễ cấp sắc, lễ cưới, lễ cầu mùa… Nội dung của
những cuốn sách cổ đều ghi chép từng bước, từng giai đoạn của việc hành
lễ. Có các thầy cúng cao tay thì có thể không cần dùng đến sách (Nguồn
cung cấp: Ông Triệu Chăn Dào, thôn Ngàn Mèo Trên, xã Lục Hồn, huyện
Bình Liêu).
Huyện Bình Liêu đã xây dựng các chương trình học tiếng Dao Thanh
Phán cho khối cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân
các dân tộc trên địa bàn huyện. Chương trình học đến nay đã được 5 năm,
đào tạo đội ngũ cán bộ cũng người dân biết được tiếng Dao Thanh Phán
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thuận tiện trong công tác cũng như là giữ gìn tiếng nói truyền thống của
người Dao Thanh Phán. Đối tượng như các thầy cúng đều truyền nghề lại
cho các học trò của mình, truyền dạy học chữ Nôm Dao qua đó cũng góp
phần khôi phục và giữ gìn văn hóa truyền thống.
Nghề đúc bạc của người Dao Thanh Phán được khôi phục. Người
lưu giữ nghề đúc bạc kể đến nghệ nhân tiêu biểu là anh Phùn Dảu Thềnh,
thôn Sam Quang, xã Đồng Tâm. Huyện Bình Liêu khuyến khích các nghệ
nhân làm nghề đúc bạc lưu giữ và truyền nghề lại cho thế hệ trẻ. Nghề đúc
bạc tạo ra những sản phẩm trang sức bằng bạc, đây chính là điều kiện có
thể trở thành những sản phẩm, đồ lưu niệm đặc sắc để bán cho du khách
tham quan.
2.3.3. Khai thác phát huy văn hóa truyền thống
2.3.3.1. Tuyên truyền, quảng bá
Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện tuyên truyền
nhiều hình thức qua loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã, tăng cường các bài
viết, tin bài về công tác bảo tồn và phát huy văn hóa người Dao Thanh
Phán trên Cổng thông tin điện tử huyện. Tuyên truyền thông qua hoạt động
của Đội thông tin lưu động huyện Bình Liêu tới cơ sở qua các chương
trình văn hóa văn nghệ, tuyên truyền chủ trương, định hướng của Đảng,
Nhà nước về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc
trong đó có văn hóa người Dao Thanh Phán. Hình thức tuyên truyền này
có tác dụng tích cực tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
toàn thể đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện, đặc biệt là người Dao
Thanh Phán để họ tự ý thức được công tác giữ gìn những nét văn hóa
truyền thống của dân tộc. Ngoài ra, còn có hình thức tuyên truyền thông
qua các cuộc họp, cuộc hội nghị, hội thảo, các cuộc họp dân, khu phố,
thôn bản để quán triệt nhân dân về công tác giữ gìn, bảo tồn và phát huy
văn hóa người Dao Thanh Phán.
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Chính quyền huyện Bình Liêu tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận
động nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu. Đối với các dân tộc
thiểu số, đặc biệt là người Dao Thanh Phán, huyện Bình Liêu huy động sự
vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để tuyên truyền vận động
người Dao Thanh Phán thực hiện giữ gìn, bảo tồn những nét văn hóa truyền
thống của dân tộc mình qua đó cũng xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.
Cuộc sống sinh hoạt của người Dao Thanh Phán gắn liền với trồng trọt,
chăn nuôi, điều kiện vật chất và tinh thần còn nghèo nàn, khó khăn. Vấn đề
vệ sinh trong sinh hoạt của người Dao cũng là một vấn đề quan trọng, bởi
đi đôi với cuộc sống thiếu thốn là điều kiện sinh hoạt trong gia đình chưa
đảm bảo. Huyện đã vận động, tuyên truyền để người Dao Thanh Phán dọn
dẹp thường xuyên nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt, cần phải sắp xếp lại không
gian sống, bố trí hợp lý lưu giữ lại những di sản quý giá, nhằm lưu giữ
những giá trị văn hóa độc đáo của người Dao Thanh Phán. Hướng dẫn
tuyên truyền xây dựng nhà xí, nhà vệ sinh đảm bảo, thường xuyên vệ sinh
đường đi lại, đường mòn dẫn vào thôn bản cũng như đường đi lại trong
thôn, tuyên truyền vận động người dân có nếp sống, nếp sinh hoạt đảm bảo
vệ sinh, tạo sức hấp dẫn thu hút du khách.
Bản thân những người Dao Thanh Phán đã truyền dạy, tuyên truyền
tới cộng đồng dân tộc mình để cùng nhau thực hiện gìn giữ và bảo tồn
những nét văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Đó chính là thông qua
cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, trong lao động sản xuất, những người già
làng uy tín, trưởng họ, trưởng bản tuyên truyền, răn dạy các thành viên
trong cộng đồng phải giữ gìn văn hóa truyền thống của dân tộc mình để
không bị mai một, bị đồng hóa trong sự thay đổi của cuộc sống ngày nay.
Những thế hệ đi trước truyền dạy, răn dạy lại thế hệ sau cùng nhau giữ gìn
văn hóa của dân tộc mình qua những hoạt động sinh hoạt hằng ngày, hoặc
thông qua các cuộc nghi lễ trong cộng đồng như lễ cấp sắc, lễ cầu mùa hay
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trong các dịp xum họp trong các dịp lễ tết của cộng đồng. Những người phụ
nữ Dao khi lớn lên họ dạy nhau về cách thêu thùa trên trang phục họ còn dạy
nhau cách hát pả dung - làn điệu dân ca của người Dao Thanh Phán.
Hình thức tuyên truyền bằng công nghệ thông tin, kỹ thuật số mang
lại nhiều hiệu quả tích cực và nhanh chóng, bởi vậy huyện Bình Liêu cũng
đã tận dụng hình thức tuyên truyền này thông qua các kênh thông tin truyền
hình, truyền thanh, mạng xã hội để quảng bá bảo tồn và phát triển du lịch
đối với văn hóa của người Dao Thanh Phán. Các chương trình quảng bá
hình ảnh du lịch Bình Liêu, thông điệp là “Bình Liêu - nơi tình yêu không
giới hạn”, trong đó có quảng bá về văn hóa người Dao Thanh Phán như:
“Ký sự Bình Liêu - Mạch ngầm vùng biên Quảng Ninh” (VTV4, Đài
Truyền hình Việt Nam), “Ký sự Bình Liêu - Đất say lòng người” (VTV2,
Đài truyền hình Việt Nam), “SVietnam - Có một “Sa Pa” khác của Quảng
Ninh” (VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam); “Say tình chợ phiên Bình
Liêu”; “Bình Liêu phát triển du lịch cộng đồng” (Đài Phát thanh và Truyền
hình tỉnh Quảng Ninh)… Huyện Bình Liêu đã lập trang fanpage: DDCI
BÌNH LIÊU thí điểm cung cấp thông tin trên mạng facebook nhằm cung
cấp những thông tin quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội của huyện và
tương tác với người dân, doanh nghiệp, lắng nghe và giải quyết tâm tư
nguyện vọng của nhân dân, quảng bá du lịch, thu hút đầu tư gắn với việc
bảo tồn văn hóa truyền thống.
Thực hiện tuyên truyền trên báo chí thông qua các bài viết trên
Cổng thông tin điện tử, Báo Quảng Ninh, báo điện tử Đài truyền hình tỉnh
Quảng Ninh, các báo trung ương... Các bài viết về người Dao Thanh Phán
như “Vẻ đẹp trang phục của phụ nữ Dao Thanh Phán ở Bình Liêu” (Báo
Quảng Ninh, Tô Thị Nga); “Tục kiêng gió của người Dao Thanh Phán ở
Đồng Văn” (Báo Quảng Ninh, Tô Đình Hiệu)... Hình thức quảng bá bằng
công nghệ thông tin kỹ thuật số như trên đã nhận được sự quan tâm của
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nhiều khách du lịch trong và ngoài nước, lượt số người xem và chia sẻ trên
mạng xã hội đã tạo được hiệu ứng quảng bá tích cực văn hóa truyền thống
người Dao Thanh Phán thu hút khách du lịch đến Bình Liêu.
Công tác tuyên truyền về văn hóa người Dao Thanh Phán bằng cách
xuất bản các tờ rơi, cuốn sách như cuốn “Hương Hồi”, sách ảnh “Bình Liêu
- Thiên nhiên - Cuộc sống và Con người”, cuốn sách “Bình Liêu - khát
vọng vươn lên”... thông qua giới thiệu về mảnh đất và con người Bình Liêu
quảng bá những nét đẹp của người Dao Thanh Phán. Huyện tuyên truyền
theo chương trình tuyên truyền bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long” của
tỉnh Quảng Ninh phát động từ năm 2014, xây dựng kế hoạch triển khai
chương trình phù hợp với địa phương, trong đó áp dụng bộ quy tắc ứng xử
tới người Dao Thanh Phán để xây dựng hình ảnh đẹp, thân thiện cho du
khách khi tham quan và khám phá Bình Liêu (Nguồn cung cấp: Ông Vi
Ngọc Nhất, Phó Phòng Văn hóa và Thông tin huyện).
Hoạt động tuyên truyền, quảng bá văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán đã góp phần bảo tồn và phát huy văn hóa của người Dao
Thanh Phán, giúp nâng cao nhận thức, ý thức tự giữ gìn bản sắc văn hóa
của dân tộc qua đó khai thác để phát triển du lịch.
2.3.3.2. Khai thác và phát huy văn hóa truyền thống người Dao Thanh
Phán để phát triển du lịch
Đối với văn hóa truyền thống trong kiến trúc nhà, huyện Bình Liêu
đã khuyến khích người dân giữ lại những ngôi nhà trình tường cổ. Nếu như
có xây dựng mới, huyện khuyến khích người dân xây dựng theo kiểu lối
nhà truyền thống. Đặc biệt, để phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch cùng
với xây dựng ngôi nhà truyền thống của người Dao Thanh Phán là nhà trình
tường để có thể phát triển dịch vụ homestay phục vụ đón khách du lịch.
Qua việc phục vụ du lịch homestay, các đặc trưng văn hóa truyền thống của
người Dao cũng được bảo tồn. Ẩm thực đặc sắc của người Dao Thanh Phán
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được khôi phục, phát huy. Những món ăn ẩm thực độc đáo đặc của người
dân như món thịt lợn nấu gừng, thịt lợn nấu với cây chuối, món phở xào…
được người dân thực hiện chế biến thường xuyên, phục vụ du khách và
được khách du lịch đón nhận và để lại ấn tượng sâu sắc. Người Dao Thanh
Phán với tri thức dân gian bằng các bí quyết chữa bệnh bằng lá cây tự
nhiên, người dân đã hình thành các dịch vụ như xông hơi, tắm lá thuốc của
người Dao… hoặc bán các loại lá tắm cho du khách tham quan. Với khí
hậu trong lành, địa hình ở núi cao vì vậy khu vực sinh sống của người Dao
Thanh Phán phù hợp để phát triển các loại cá nước lạnh như cá hồi, cá tầm.
Vì vậy, các món cá này đã trở thành một món ăn mới để thu hút du khách.
Việc phát huy văn hóa phi vật thể của người Dao Thanh Phán được
triển khai thực hiện, đặc biệt là các những di sản về âm nhạc nghệ thuật dân
gian. Huyện đã ban hành Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 11/07/2017
của UBND huyện công nhận Ban vận động thành lập câu lạc bộ du lịch tại
xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh. Ban vận động có nhiệm
vụ vận động công dân, tổ chức đăng ký tham gia câu lạc bộ và hoàn chỉnh
hồ sơ xin phép thành lập câu lạc bộ gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cho phép thành lập câu lạc bộ theo quy định của pháp luật. Theo đó, câu lạc
bộ xây dựng để thành lập câu lạc bộ văn nghệ, khôi phục, sưu tầm nghệ
thuật dân ca của người Dao Thanh Phán như làn điệu hát pả dung, điệu
múa, thổi kèn… của người Dao Thanh Phán vừa phục vụ cho công tác bảo
tồn cũng là hình thức sinh hoạt để phục vụ du khách tìm hiểu về văn hóa,
nghệ thuật của người Dao Thanh Phán.
Huyện Bình Liêu chủ trương phát huy các phong tục tập quán lễ hội
đặc sắc của người Dao Thanh Phán. Ngày hội kiêng gió đã trở thành một
ngày hội đặc sắc của người Dao, ngoài ra cũng trở thành một ngày hội du
lịch thu hút sự quan tâm của du khách tham quan. Các nghi lễ trong phong
tục tập quán đã thực hiện biểu diễn trích đoạn trong nghi lễ cấp sắc, nghi lễ
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đón dâu… để phục vụ cho du khách tìm hiểu và khám phá, qua đó cũng
góp phần gìn giữ những nét văn hóa truyền thống.
Trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán đặc sắc đặc
trưng với những nét độc đáo riêng. Trong ngày hội kiêng gió, huyện đã tổ
chức các cuộc thi thêu trên trang phục truyền thống để giới thiệu cho du
khách tìm hiểu. Ngoài ra, huyện còn tổ chức thi gói bánh truyền thống, các
cuộc thi thể thao dân tộc như môn kéo co, đẩy gậy… các hoạt động đã thu
hút đông đảo du khách đón xem.
Công tác khôi phục, khai thác và phát huy giá trị văn hóa của người
Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu đã được triển khai thực hiện có hiệu quả.
Văn hóa truyền thống của người Dao vẫn còn được lưu giữ, bảo tồn một
cách nguyên vẹn, không bị biến tướng, là những sản phẩm tốt để phát triển
du lịch.
2.3.4. Huy động các nguồn lực
Bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh
Phán với phát triển du lịch đã huy động các nguồn lực chính như nguồn
nhân lực, cơ sở vật chất và nguồn tài chính.
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền
huyện và tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Dao Thanh Phán. Vấn đề bảo
tồn và phát huy văn hóa người Dao Thanh Phán được quan tâm thực hiện,
triển khai sâu rộng tới toàn thể cộng đồng người Dao Thanh Phán. Tuy
nhiên, nguồn nhân lực cũng gặp khó khăn bởi chủ yếu là đối tượng người
cao tuổi, trung tuổi có ý thức giữ gìn và bảo tồn, còn các lớp trẻ chưa thực
sự nhận thức được giá trị văn hóa truyền thống, còn hờ hững chưa vào cuộc
để bảo tồn và phát huy.
Nguồn lực về cơ sở vật chất trong bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán đó chính là những giá trị văn hóa
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vật thể của người Dao bao gồm những ngôi nhà trình tường, bản làng,
đường đi lối lại, cơ sở vật chất đồ dùng, dụng cụ phục vụ trong lao động và
sản xuất. Trong thời đại ngày nay, cơ sở vật chất kỹ thuật của người Dao
Thanh Phán không còn mang nét truyền thống, đang dần bị mờ nhạt và
thay đổi. Cùng với những ngôi nhà trình tường cổ, hiện nay trên bản của
người Dao Thanh Phán đã xuất hiện nhiều ngôi nhà gạch ngói, nhà cao tầng
hiện đại. Các đồ dùng sinh hoạt truyền thống cũng dần thay thế bằng những
đồ dùng hiện đại, tân tiến. Vì vậy, điều này đã làm giảm đi sức thu hút, hấp
dẫn với du khách tham quan.
Nhà nước đã huy động nguồn lực tài chính vào bảo tồn và phát huy
văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán thông qua việc tổ chức
phục dựng tổ chức ngày hội kiêng gió của người Dao, thực hiện xây dựng
và củng cố câu lạc bộ du lịch của người Dao Thanh Phán… từ đó làm tiền
đề để xã hội hóa trong tương lại. Công tác xã hội hóa các hoạt động văn
hóa văn nghệ, phong tục tập quán truyền thống. Người dân cũng đã thực
hiện chi tiêu trong các hoạt động nghi lễ như lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, ngày
hội kiêng gió… Người Dao Thanh Phán đã mạnh dạn dầu tư để khôi phục,
phục dựng và sửa chữa lại ngôi nhà trình tường để đưa vào phục vụ du lịch,
hay như xây dựng nhà sàn homestay để phục vụ du khách. Tuy nhiên
ngành du lịch văn hóa ở Bình Liêu mới phát triển nên đầu tư vào du lịch
chưa mang lại thu nhập cao cho chính những người Dao Thanh Phán.
2.3.5. Hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống với phát triển
du lịch của cộng đồng người Dao Thanh Phán
Người Dao Thanh Phán luôn ý thức được việc bảo tồn và phát huy
văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình để tạo nên một bản sắc văn
hóa riêng biệt. Người Dao Thanh Phán dần ý thức được việc giữ gìn, bảo
tồn giá trị văn hóa của dân tộc mình để khai thác và phục vụ phát triển du
lịch. Có thể nói rằng cùng với chủ trương phát triển du lịch của huyện Bình
Liêu, người Dao cũng đã sẵn sàng nhập cuộc.
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Cộng đồng được hiểu ở những mức độ, quy mô khác nhau từ làng,
bản đến dân tộc, quốc gia. Cộng đồng người Dao Thanh Phán vẫn còn lưu
giữ được nhiều bản sắc văn hóa dân tộc. Bộ trang phục truyền thống của
người Dao Thanh Phán vẫn còn được nhiều phụ nữ Dao Thanh Phán mặc
hằng ngày. Đây chính là những tài sản quý và có yếu tố tích cực để phát
triển du lịch. Người Dao Thanh Phán có làn điệu hát pả dung và đã thành
lập câu lạc bộ du lịch cộng đồng. Hoặc nói đến lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, các
thầy cúng cao tay của người Dao truyền nghề, truyền dạy cho những người
mới bắt đầu thực hiện. Khu bảo tồn dược liệu tại thôn Phặt Chỉ, xã Đồng
Văn thể hiện sự tham gia của cộng đồng trong công tác bảo tồn văn hóa rất
quan trọng. Tất cả những thành viên trong bản làng ý thức được giá trị văn
hóa đang nắm giữ, cùng nhau bảo vệ và khai thác hợp lý. Họ đặt ra các quy
định bắt buộc, quy ước trong việc khai thác dược liệu, không được thu hái
hoặc làm tận diệt các loài cây. Khu dược liệu là tài sản chung của cộng
đồng, cùng nhau thực hiện khai thác và bảo vệ, điều này thể hiện tính cộng
đồng cao trong người Dao Thanh Phán. Bởi vậy, có thể nói rằng cộng đồng
có vai trò hết sức quan trọng, tiên quyết trong việc bảo tồn và phát huy văn
hóa dân tộc.
Cộng đồng người Dao Thanh Phán họp bàn để xây dựng và đặt ra
hương ước, quy ước chung. Mỗi thôn bản của người Dao Thanh Phán đều
có quy ước, hương ước chung cho cả thôn bản, quy định bắt buộc mọi
người đều thực hiện và tuân theo nhằm giữ gìn những phong tục tập quán
tốt đẹp.
Thôn bản đặt ra những phong tục, luật tục mà tất cả các thành viên
trong bản làng đều thực hiện. Người dân trong bản cùng nhau giúp đỡ trong
việc xây cất nhà cửa, đám cưới, tang ma, cùng bàn bạc để thực hiện các lễ
cúng chung của bản làng như lễ cầu mùa, hay đặt ra các luật tục bảo vệ và
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khai thác rừng, bảo vệ nguồn nước. Điều này thể hiện tính cấu kết cộng
đồng cao của cộng đồng người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu, tỉnh
Quảng Ninh.
Ngoài ra, các tổ chức đoàn thể chính trị, tổ chức xã hội như Đoàn
thanh niên, Hội phụ nữ, người cao tuổi, hội khuyến học… cũng tham gia
tích cực trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán. Đoàn thanh niên phát huy vai trò của thanh niên trong
việc học tập và giữ gìn những bản sắc văn hóa dân tộc của người Dao
Thanh Phán, tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên cùng nhau
thực hiện và giữ gìn văn hóa truyền thống, khai thác những giá trị văn hóa
của dân tộc để phát triển du lịch. Đoàn viên thanh niên đã có tác dụng tích
cực trong vấn đề tuyên truyền, giới thiệu những bản sắc văn hóa của người
Dao Thanh Phán tới du khách tham quan cũng như là tận dụng, khai thác
văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán để phát triển du lịch. Hội
phụ nữ tham gia tích cực trong vấn đề giữ gìn những phong tục tập quán tốt
đẹp của dân tộc, duy trì mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình,
truyền dạy con cháu cách thêu thùa trên trang phục cũng như là lưu giữ
những nghi lễ tập tục của người Dao như tục cạo tóc, bọc răng vàng, mặc
trang phục trong lễ cưới… và tuyên truyền trong hội viên của phụ nữ cùng
thực hiện giữ gìn văn hóa truyền thống.
Vai trò tích cực trong vấn đề giữ gìn bảo tồn văn hóa truyền thống
đó chính là nói đến các già làng, trưởng bản, thầy cúng, trưởng họ. Những
người này lưu giữ, nắm giữ nhiều nhất vốn văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán. Họ là những người có uy tín trong bản làng của người
Dao Thanh Phán, thực hiện vai trò của mình đã có tác dụng to lớn trong
việc giữ gìn văn hóa truyền thống. Người Dao Thanh Phán tin vào thần linh
vì vậy thầy cúng quan trọng trong đời sống của người Dao. Thầy cúng là
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người thực hiện những các nghi lễ, phong tục tập quán của người Dao
Thanh Phán như lễ cấp sắc, lễ cầu mùa…
Người Dao Thanh Phán đã tự ý thức được việc tận dụng, khai thác
văn hóa truyền thống của dân tộc mình để phát triển du lịch. Phát triển du
lịch văn hóa cộng đồng thì dịch vụ homestay là hình thức bảo tồn và phát
huy tốt nhất văn hóa truyền thống của người dân tộc. Anh Dường Cắm
Hếnh (thôn Khe Tiền, xã Đồng Văn) đã cải tạo lại ngôi nhà trình tường của
mình làm dịch vụ homestay để phục vụ du lịch. Du khách sử dụng dịch vụ
homestay được chiêm ngưỡng, tìm hiểu về nét đặc trưng trong kiến trúc
nhà của người Dao, được sinh hoạt lao động cùng với gia đình. Việc phát
triển dịch vụ homestay trước hết đã góp phần bảo tồn kiến trúc đặc sắc của
ngôi nhà truyền thống, qua đó giúp du khách tìm hiểu về bản sắc văn hóa
của người Dao Thanh Phán góp phần tạo thêm thu nhập cho người dân.
Người Dao Thanh Phán đã tự ý thức được công tác bảo tồn và phát huy văn
hóa truyền thống của dân tộc mình. Một người tiêu biểu cho công tác giữ
gìn và phát huy văn hóa truyền thống phải kể đến chị Lý Thị Hạnh (thôn
Phặt Chỉ, xã Đồng Văn). Bản thân chị là một người trẻ tuổi nhưng chị có
vốn hiểu biết lớn và sâu sắc về văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Chị
tự ý thức được việc gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của
dân tộc mình, từ trang phục truyền thống, văn hóa tín ngưỡng, ẩm thực và
văn hóa dân gian. Chị cũng đã tuyên truyền, động viên những thành viên
trong bản làng ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc, không làm mất đi giá trị văn
hóa truyền thống của dân tộc. Chị đã đi đầu trong công tác khai thác văn
hóa truyền thống của dân tộc để phát triển du lịch, cụ thể là làm dịch vụ
homestay. Homestay của chị chế biến phục vụ du khách ẩm thực truyền
thống của người Dao, các dịch vụ tắm lá cây của người Dao. Đặc biệt, chị
còn giữ vai trò một người hướng dẫn viên, luôn cởi mở để giới thiệu cho du
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khách biết về những phong tục tập quán, trang phục, lễ hội và những phong
tục tập quán của người Dao Thanh Phán.
Cộng đồng các dân tộc thiểu số - người nắm giữ vốn di sản văn hóa
thì vai trò của họ trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền
thống để phát triển du lịch rất quan trọng.
2.3.6. Thanh tra, kiểm tra
Các cấp chính quyền huyện đã thực hiện tốt công tác thanh tra,
kiểm tra hướng dẫn bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán cũng như trong việc chấp hành các quy định pháp luật
hoạt động văn hóa và kinh doanh du lịch.
Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn định
hướng hoạt động cho các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ của người Dao
Thanh Phán. Câu lạc bộ văn nghệ được thành lập trên cơ sở tự nguyện của
các thành viên, nhằm bảo tồn lưu giữ những làn điệu dân ca, nghệ thuật của
đồng bào người Dao Thanh Phán. Qua đó, câu lạc bộ biểu diễn các tiết mục
chương trình mang đậm bản sắc văn hóa người Dao giới thiệu khách du
lịch. Kiểm tra công tác quản lý tổ chức các lễ hội, các phong tục tập quán
của người Dao Thanh Phán. Các phong tục tập quán của người Dao Thanh
Phán được tổ chức theo đúng những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, đặc
sắc của dân tộc mình. Huyện thực hiện công tác tổ chức và quản lý hội
kiêng gió - ngày hội lớn nhất của người Dao Thanh Phán thu hút nhiều du
khách tham quan bảo đảm các hoạt động trong việc tổ chức ngày hội: công
tác trang trí khánh tiết, tổ chức các trò chơi, chương trình văn hóa văn
nghệ, công tác an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm trước và sau khi
diễn ra lễ hội. Đoàn thanh tra kiểm tra phối hợp với các cơ quan, ban ngành
đoàn thể có liên quan để thực hiện. Việc phục dựng, khôi phục và phát huy
Ngày kiêng gió của người Dao Thanh Phán được tổ chức theo đúng phong
tục tập quán truyền thống của người Dao, không có sự biến tướng, thay đổi
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về những nét văn hóa truyền thống trong lễ hội đã nhận được ủng hộ của
chính người Dao Thanh Phán và nhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu.
Thực hiện và quản lý lễ hội xây dựng nếp sống văn hóa minh theo Thông tư
số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa Thể thao và
Du lịch quy định về tổ chức lễ hội và các văn bản pháp quy khác liên quan
đến tổ chức lễ hội. Ngoài hội kiêng gió của người Dao Thanh Phán, các cơ
quan chuyên môn thực hiện thanh kiểm tra việc tổ chức các chợ phiên vùng
cao, đặc biệt là phiên chợ Đồng Văn - phiên chợ đặc trưng của người Dao
Thanh Phán. Những phong tục tập quán, lễ hội tổ chức theo văn hóa truyền
thống được triển khai là một trong tiêu chuẩn xem xét đánh giá hằng năm
của Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, được triển
khai hàng năm và góp phần thực hiện thắng lợi Cuộc vận động nhân dân
xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu mà huyện Bình Liêu đặt ra.
Hằng năm, các cấp chính quyền huyện Bình Liêu rà soát, thanh tra,
kiểm tra nắm bắt hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, các cơ sở tư
nhân, kịp thời có các biện pháp điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp cho
các doanh nghiệp hoạt động, thông qua đó thu hút đầu tư vào phát triển
kinh tế xã hội, cũng như là đầu tư cho công tác bảo tồn văn hóa của người
Dao Thanh Phán và hoạt động du lịch.
Huyện thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra trong việc thực hiện các
quy định pháp luật về dịch vụ cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ
du lịch khác. Cơ sở lưu trú du lịch của người Dao Thanh Phán đó là
homestay A Dào, homestay Sống Xanh và một số dịch vụ phục vụ ăn uống
khác. Thực hiện kiểm tra về việc niêm yết giá cả, thông báo giá phòng, giá
dịch vụ văn uống và các dịch vụ khác. Tuyên truyền giáo dục vận động,
động viên các đơn vị kinh doanh du lịch chung tay xây dựng môi trường du
lịch văn minh, thân thiện, an toàn để thu hút khách du lịch đến với Bình
Liêu và du khách quan tâm đến văn hóa của người Dao Thanh Phán. Huyện
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thực hiện công tác dán tờ rơi, thiết lập đường dây nóng về du lịch cho các
cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ ăn uống, karaoke…
Nâng cao trách nhiệm ý thức chấp hành pháp luật, hoạt động kinh
doanh đúng ngành nghề, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự phòng
cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh du lịch, thực hiện chủ đề năm của
tỉnh Quảng Ninh năm 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự
nhiên” nhằm gìn giữ môi trường tự nhiên cũng như cảnh quan thiên nhiên,
tự nhiên gắn với văn hóa của người Dao Thanh Phán.
Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các vi
phạm trong hoạt động kinh doanh văn hóa, kinh doanh du lịch nhằm xây
dựng môi trường văn hóa, du lịch lành mạnh. Xây dựng cơ chế quản lý và
tổ chức có hiệu quả các hoạt động kinh doanh lữ hành, lưu trú, kinh doanh
ăn uống, kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch, các loại hình vui chơi giải
trí…để đảm bảo các loại hình này mang tính chuyên nghiệp, hạn chế, khắc
phục hình thức kinh doanh chộp giật, thiếu văn minh ảnh hưởng đến văn
hóa dân tộc Dao. Xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh các loại dịch vụ phục
vụ du lịch gây ô nhiễm môi trường, tự ý nâng giá không đúng mức niêm
yết các loại hàng hóa.
2.4. Đánh giá chung
2.4.1. Ưu điểm
Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện nói chung và văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bản
sắc văn hóa của người Dao Thanh Phán được bảo tồn và phát huy, đời sống
vật chất và tinh thần của người Dao Thanh Phán ngày càng được nâng cao.
Công tác kiểm kê, rà soát đánh giá, khôi phục và khai thác, thanh tra và
kiểm tra các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người Dao Thanh
Phán bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực.
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Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bình Liêu đã chú trọng quan
tâm tới công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán với phát triển du lịch, thực hiện đúng theo chủ trương,
định hướng và chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác tuyên truyền
vận động giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống được triển khai tích
cực, cộng đồng người Dao Thanh Phán cũng đã tự ý thức tuyên truyền giữ
gìn bản sắc của dân tộc mình, phối hợp với các cấp chính quyền để cùng
thực hiện các nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ. Công tác tuyên truyền, tận dụng
các phương tiện truyền thông đại chúng lồng ghép giới thiệu về hình ảnh du
lịch Bình Liêu qua giới thiệu về bản sắc văn hóa người Dao Thanh Phán đã
có những kết quả xã hội tích cực.
Vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa của người Dao Thanh Phán
huyện Bình Liêu đã góp phần tích cực vào việc nâng cao nhận thức và ý
thức giữ gìn bản sắc văn hóa của người Dao Thanh Phán. Các giá trị văn
hóa vật thể, phi vật thể được kiểm kê, lưu giữ và tuyên truyền để giữ gìn,
không bị mai một hay bị đồng hóa với các dân tộc khác. Cộng đồng người
Dao Thanh Phán đã có những hành động, tự ý thức bảo tồn và phát huy văn
hóa truyền thống của dân tộc mình, qua đó khai thác để làm du lịch. Người
Dao Thanh Phán hiện nay vẫn còn lưu giữ nhiều kiến trúc nhà cửa truyền
thống, các phong tục tập quán ăn sâu vào sinh hoạt văn hóa như tục cấp
sắc, cầu mùa, tục cưới hỏi và các phong tục tập quán khác. Trang phục
truyền thống của người Dao Thanh Phán, nhất là phụ nữ Dao vẫn còn mặc
hằng ngày trong sinh hoạt lao động và sản xuất và sử dụng tiếng nói riêng
của người Dao trong giao tiếp hằng ngày. Người Dao Thanh Phán đã biết
đến làm dịch vụ homestay, hay như các hoạt động khai thác nhiều nét văn
hóa truyền thống như sản phẩm thêu dệt, tri thức dân gian, ẩm thực độc
đáo… để tham gia giới thiệu và phục vụ du khách tham quan.
Công tác sưu tầm nghiên cứu và phục dựng văn hóa truyền thống
cũng đạt được nhiều kết quả. Đặc biệt, huyện Bình Liêu đã khôi phục thành
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công Ngày kiêng gió. Điều này đã đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng và
văn hóa tín ngưỡng của đồng bào người Dao Thanh Phán. Hoạt động thanh
tra kiểm tra công tác bảo tồn và phát huy văn hóa của người Dao Thanh
Phán cũng như là trong công tác phát triển du lịch cũng được triển khai
thác thực hiện nghiêm túc, kịp thời chấn chỉnh sai phạm.
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao
Thanh Phán đã tạo cơ sở, tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa. Văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán đã tạo được ấn tượng sâu sắc với
du khách tham quan. Đây là một tín hiệu vui để các cấp ủy Đảng, chính
quyền huyện tiếp tục thực hiện công tác phát huy văn hóa các dân tộc thiểu
số nói chung và người Dao Thanh Phán để phát triển du lịch, hứa hẹn sẽ đạt
được nhiều kết quả tốt đẹp.
2.4.2. Hạn chế
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn và phát huy giá
trị văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch
còn gặp một số hạn chế, yếu kém.
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa gắn với phát triển du lịch chỉ
thực hiện chung cho các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện mà chưa tập
trung cụ thể vào văn hóa của người Dao Thanh Phán. Các lễ hội được tổ
chức khôi phục đúng với những nghi lễ truyền thống tuy nhiên quy mô còn
nhỏ, cấp địa phương, công tác quảng bá lễ hội chưa thu hút được nhiều du
khách ngoài huyện tham gia. Hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn
nghệ dân gian mang lại hiệu quả chưa cao, chưa có tính chuyên nghiệp.
Câu lạc bộ văn nghệ của người Dao Thanh Phán hiện nay chưa thành lập
riêng biệt, chưa có câu lạc bộ hoạt động biểu diễn các tiết mục văn hóa văn
nghệ truyền thống của người Dao Thanh Phán để phát triển du lịch. Chất
lượng chương trình biểu diễn còn sơ sài, chưa thực sự đặc sắc. Hoạt động của
các câu lạc bộ không được sinh hoạt thường xuyên, chưa hấp dẫn về hình thức
nên chưa đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của du khách.
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Công tác tuyên truyền, truyền dạy, quảng bá di sản văn hóa chưa
đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Công tác kiểm kê các di sản văn
hóa vật thể, phi vật thể của người Dao Thanh Phán chưa đầy đủ, chưa đi
sâu tìm hiểu các giá trị văn hóa; Đội ngũ nghệ nhân dân tộc là những “nhân
chứng sống”, người lưu giữ những di sản văn hóa quan trọng nhưng chưa
được chú trọng quan tâm và hỗ trợ. Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có
nhiều cơ chế, chính sách để hỗ trợ cho các nghệ nhân trên địa bàn huyện về
việc lưu giữ hay truyền đạt các di sản văn hóa truyền thống.
Công tác tuyên truyền quảng bá về bảo tồn văn hóa gắn với du lịch
được thực hiện nhưng chưa thực sự chú trọng quan tâm tới quảng bá hình
ảnh riêng về văn hóa người Dao Thanh Phán. Bởi lượng khách du lịch tới
tham quan, khám phá tìm hiểu văn hóa của người Dao Thanh Phán còn ít,
kéo theo các loại hình dịch vụ hoặc các sản phẩm để phục vụ du lịch chưa
được quan tâm đầu tư và phát triển. Công tác đào tạo, hướng dẫn bồi dưỡng
cho đội ngũ người Dao Thanh Phán về bảo tồn và phát huy văn hóa gắn với
du lịch chưa đạt kết quả cao.
Mặc dù đã thực hiện công tác kiểm kê, bảo tồn các giá trị văn hóa
người Dao Thanh Phán nhưng mới chỉ thực hiện ở cấp tỉnh và thực hiện
chung với các dân tộc khác. Huyện Bình Liêu là huyện có tới 96% người
dân là dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, hiện nay huyện Bình Liêu chưa hoàn
thiện được đề án bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trên địa
bàn huyện. Đề án là cơ sở, nền tảng để đưa ra các dự án, kế hoạch triển
khai từng bước công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Ngoài
ra, hằng năm huyện chưa xây dựng kế hoạch, chương trình bảo tồn và phát
huy các giá trị văn hóa dân tộc. Vì vậy, biện pháp và giải pháp bảo tồn và
phát huy văn hóa của người Dao Thanh Phán chưa thực sự cụ thể, chưa làm
nổi bật văn hóa của người Dao Thanh Phán.
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Nguồn nhân lực phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị
văn hóa truyền thống với phát triển du lịch còn thiếu và yếu, chưa thực sự
quan tâm tới vấn đề bảo tồn và phát huy. Một số cán bộ công tác ở vùng
dân tộc không hiểu nhiều về phong tục, tập quán, tín ngưỡng của đồng bào
nên có những hạn chế nhất định trong quá trình công tác.
Tiểu kết
Nhìn chung, người Dao Thanh Phán đã hình thành nền văn hóa
phong phú và đa dạng với giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Kho tàng
văn hóa dân tộc của người Dao Thanh Phán đặt ra công tác bảo tồn và phát
huy để giữ gìn văn hóa truyền thống và phát huy trở thành nguyên liệu quý
giá tạo lập các sản phẩm cho phát triển du lịch.
Công tác bảo tồn và phát huy văn hóa của người Dao Thanh Phán
gắn với phát triển du lịch đã đạt được những một số kết quả nhất định. Tuy
nhiên, công tác bảo tồn và phát huy chưa xứng tầm với giá trị di sản và
chưa thực hiện khai thác để phát triển du lịch.
Vì vậy, để tận dụng, khai thác và phát huy hiệu quả văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán với mục đích phát triển du lịch văn hóa
đòi hỏi huyện Bình Liêu phải đặt ra những giải pháp cụ thể và hữu hiệu.
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Chương 3
ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY VĂN HÓA
TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI DAO THANH PHÁN
VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH
3.1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch
3.1.1. Yếu tố tích cực
Huyện Bình Liêu được thiên nhiên ưu đãi với phong cảnh miền núi
tươi đẹp với những ngọn đồi núi, con suối thác nước chảy êm đềm, khí hậu
trong lành mát mẻ. Huyện Bình Liêu có cộng đồng các dân tộc thiểu số như
người Tày, Dao, Sán chỉ… sinh sống và đoàn kết bên nhau. Từ nhiều đời
nay, một số tộc người dân tộc thiểu số ở đây đặc biệt là người Dao Thanh
Phán vẫn bảo lưu giữ gìn được văn hóa truyền thống của họ. Bản sắc văn
hóa riêng biệt tạo nên vùng đất Bình Liêu mang đậm nét văn hóa của các
dân tộc thiểu số.
Huyện Bình Liêu có tới 96% là người dân tộc thiểu số, các cấp ủy
Đảng chính quyền huyện đã xác định đây là những khó khăn thách thức đối
với huyện nhưng cũng đặt ra tiềm năng lợi thế để phát triển du lịch. Những
năm gần đây, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm và có chính sách cụ thể
về việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số
trong đó có người Dao Thanh Phán. Hệ thống chính trị của huyện đã nhận
thức được vai trò hết sức quan trọng của di sản văn hóa gắn với du lịch, xác
định vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc thiểu số nhằm giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc, qua đó cũng tận dụng khai thác để phát triển du lịch
giúp nâng cao thu nhập cho người dân cũng như phát triển kinh tế xã hội
địa phương.
Nhận thức của người Dao Thanh Phán ngày càng được nâng cao.
Người dân từ chỗ chưa hiểu về phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc gắn với

79
du lịch đến nay ngày một nhận thức và bắt đầu có chuyển động trong cộng
đồng. Nhiều người đã tìm tòi, thể hiện những mô hình giữ gìn di sản văn
hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch, hình thành nên mô hình du lịch
homestay và thực hiện các biện pháp, tuyên truyền để giữ gìn bản sắc văn
hóa dân tộc.
Việc phục hồi, khai thác văn hóa truyền thống của dân tộc đã thu hút
khá đông du khách ở trong huyện cũng như ở ngoài huyện đến thưởng
ngoạn góp phần phát triển du lịch của địa phương, cụ thể như việc phục hồi
hội ngày kiêng gió ngày 4/4 âm lịch thu hút đông nhân dân các dân tộc
tham gia, nhiều tour du lịch đưa đến thưởng thức cảnh quan của Bình Liêu
trong đó có địa bàn của người Dao Thanh Phán. Khách du lịch có ấn
tượng sâu sắc và thích thú trải nghiệm văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán.
3.1.2. Yếu tố tiêu cực
Hiện nay, không những đất nước ta mà ở huyện Bình Liêu đang diễn
ra quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thi hóa rất mạnh mẽ. Đời
sống công nghiệp với quá trình điện khí hóa, nhiều phương tiện hiện đại
tham gia vào đời sống của người dân. Chính điều này là một trong những
tác nhân làm cho suy giảm văn hóa truyền thống của dân tộc, trong đó có
người Dao Thanh Phán. Vì vậy, những ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu, của
đời sống xã hội hiện nay đã phần nào ảnh hưởng rõ rệt và trở thành thách
thức với công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, đặt ra vấn đề tiếp
nhận nền văn hóa mới mà vẫn giữ gìn được những bản sắc văn hóa dân tộc.
Văn hóa truyền thống thường được lưu giữ trong lớp người trung
tuổi và cao tuổi của người Dao. Hiện nay, lớp trẻ có xu hướng quay lưng,
không gắn bó với văn hóa truyền thống, có xu hướng tiếp thu văn hóa hiện
đại nên việc thực hành, giữ gìn buông lỏng làm cho văn hóa truyền thống bị
mờ nhạt.
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Hiện nay, bản thân người dân Dao Thanh Phán trình độ dân trí còn
nhiều hạn chế nên chưa nhận thức được về việc bảo tồn di sản văn hóa
truyền thống của dân tộc, các cách thức để bảo tồn, phát huy vì vậy có
nhiều nét văn hóa truyền thống, quý giá bị phá bỏ. Các kinh nghiệm của
việc tổ chức phục vụ khách du lịch chưa chuyên nghiệp, điều này dẫn đến
khách du lịch đến tham quan thường chỉ thu hút du khách đến tham quan
mà không giữ được khách lưu trú vì vậy chưa đem lại hiệu quả kinh tế,
chưa mang đến sự ảnh hưởng nhất định của người dân mà giữ gìn và phát
huy văn hóa truyền thống.
Vai trò của nhà nước và chính quyền huyện có nhiều địa phương tạo
điều kiện bảo tồn và phát huy nhưng cũng có nhiều nơi chưa tạo điều kiện
cho nên việc chỉ đạo quyết liệt để giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống
của người Dao Thanh Phán thúc đẩy hoạt động du lịch còn ở mức độ. Các
cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, chưa phù hợp vì vậy không tạo được
ảnh hưởng cũng như khuyến khích, động viên người Dao Thanh Phán bảo
tồn, khai thác và phát huy văn hóa truyền thống để phát triển du lịch.
3.2. Định hướng
3.1.1. Của cấp ủy Đảng Quảng Ninh
Tỉnh Quảng Ninh đã định hướng bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống của các dân tộc thiểu số nói chung, trong đó có người Dao Thanh
Phán thông qua các nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh và Huyện ủy
Bình Liêu.
Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 07/NQ-TU ngày
29/5/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội nhanh – bền
vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng an ninh tỉnh Quảng Ninh đến
năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết xác định nhiệm vụ và
giải pháp về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống các dân tộc.
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Quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, thể thao và du lịch ở vùng
dân tộc thiểu số, tiếp tục hoàn thiện thiết chế văn hóa cộng đồng,
nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các đề án bảo
tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số
và đầu tư xây dựng thành sản phẩm du lịch độc đáo. Nghiên cứu,
bảo tồn phục dựng các lễ hội văn hóa truyền thống tiêu biểu của
các tộc người thiểu số gắn với phát triển du lịch. Đầu tư xây
dựng một số làng, bản dân tộc đặc sắc nhằm bảo tồn, vừa kết
nối tạo thành sản phẩm du lịch; Vận động nhân dân xóa bỏ các
hủ tục lạc hậu, tổ chức ăn ở hợp vệ sinh, thực hiện đời sống văn
hóa mới ở thôn bản, chống tâm lý ỷ lại, tự ti, không muốn thoát
nghèo [35, tr.7].
Tỉnh ủy Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày
9/3/2018 của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn
hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Trong
đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2021 có xác định:
Xây dựng một số thôn, làng, bản trở thành “bảo tàng sống”
nhằm bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống đặc sắc trong tỉnh
và trở thành sản phẩm du lịch”. Nhiệm vụ và giải pháp có xác
định bảo tồn và phát triển văn hóa mang bản sắc của Quảng
Ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; Bảo tồn khôi phục làng
nghề truyền thống, đặc biệt là di sản văn hóa của cộng đồng các
dân tộc Quảng Ninh đang có nguy cơ mai một [36, tr.4 ].
Đối với cấp tỉnh, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 07NQ/TU ngày 24/05/2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch giai
đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2030.
Trong đóm mục tiêu tổng quát
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Xây dựng Quảng Ninh trở thành một trung tâm du lịch quốc tế,
một trọng điểm du lịch hàng đầu quốc gia, có hệ thống cơ sở vật
chất đồng bộ, hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, có
chất lượng cao, thương hiệu mạnh, mang đậm bản sắc văn hóa
các dân tộc trong tỉnh, phát triển du lịch đi đôi với bảo tồn, phát
huy tối đa các lợi thế tự nhiên, giữ gìn và phát huy bản sắc dân
tộc, các giá trị văn hoá, gìn giữ cảnh quan và bảo vệ môi trường;
Phát huy tối đa tiềm năng lợi thế đặc trưng về tự nhiên, yếu tố
con người, xã hội và lịch sử văn hóa Quảng Ninh[34,tr.3].
Đối với cấp huyện, Huyện ủy Bình Liêu ban hành Nghị quyết số
06/NQ-HU ngày 29/06/2016 về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa
truyền thống đặc sắc của cộng đồng các dân tộc huyện Bình Liêu giai đoạn
2016 - 2020. Nghị quyết nêu rõ mục tiêu:
Công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng
các dân tộc phải đảm bảo tính trung thực, đặc trưng và giá trị gốc
của di sản văn hóa; Phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể để
góp phần củng cố bản sắc văn hóa địa phương, đáp ứng nhu cầu
hưởng thụ và tham gia sáng tạo của nhân dân; Bảo vệ, phát huy
và khai thác giá trị di sản văn hóa một cách hợp lý, phục vụ
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là
kinh tế du lịch [3, tr.3].
Huyện Bình Liêu đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HU ngày
31/5/2015 của BCH Đảng bộ huyện Bình Liêu về phát triển du lịch huyện
Bình Liêu giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030.
Quan điểm phát triển: Phát triển du lịch trên cơ sở phát huy tiềm
năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, đường biên
giới, bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn
huyện để phát triển các loại hình: du lịch sinh thái, du lịch biên
giới, du lịch cộng đồng tạo sản phẩm du lịch mới cho tỉnh Quảng
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Ninh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn;
Quan tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống
của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn, bảo vệ môi trường sinh
thái, các danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử để phát triển một
cách bền vững [2,tr.3,4].
Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết: Xây dựng sản phẩm du lịch
huyện Bình Liêu mang nét đặc trưng đa dạng, đậm đà bản sắc
văn hóa của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn; Từng bước xây
dựng đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch hiện đại, đồng bộ để đáp ứng
yêu cầu phát triển du lịch ở thời điểm hiện tại và tương lai, từ đó
tạo động lực để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững gắn với
việc đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn [2, tr.4].
Đứng dưới góc độ quản lý văn hóa, vấn đề bảo tồn và phát huy văn
hóa người Dao Thanh Phán nhằm mục đích bảo tồn những giá trị văn hóa
tốt đẹp của người Dao Thanh Phán để phục vụ phát triển du lịch góp phần
thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng đã đặt ra.
3.2.2. Của chính quyền Quảng Ninh
UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 4017/QĐ-UBND
ngày 01/11/2007 về việc phê duyệt quy hoạch bảo tồn và phát triển văn hóa
các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh đến năm 2010 và định hướng đến
năm 2020.
Mục tiêu tổng quát là bảo tồn, phát huy và phát triển những giá
trị văn hóa dân tộc, truyền thống của các dân tộc thiểu số, đẩy
mạnh công tác xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao mức hưởng
thụ văn hóa gắn liền với xóa bỏ hủ tục lạc hậu, phát huy sức
mạnh đoàn kết các dân tộc, nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo,
đảm bảo quốc phòng, an ninh trong điều kiện phát triển bền vững
[43, tr.1].
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Tại Đề án phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030, UBND tỉnh Quảng Ninh theo Quyết định số
1419/QĐ-UBND ngày 04/07/2014 về việc phê duyệt Đề án phát triển sản
phẩm du lịch của tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
cũng xác định tập trung phát triển các sản phẩm du lịch ở huyện Bình Liêu
mang đậm nét bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số [45, tr.1].
Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số
trên địa bàn huyện Bình Liêu đang được triển khai theo Quyết định số
945/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND huyện về việc phê duyệt kết quả
chỉ định thầu, giá chỉ định thầu: Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa
các dân tộc huyện Bình Liêu (tỉnh Quảng Ninh) đến năm 2020, tầm nhìn
đến năm 2030. Đề án có ý nghĩa sâu sắc nhằm tập trung xác định công tác
bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc trên địa bàn huyện
(trong đó có người Dao Thanh Phán), đề ra các dự án, chương trình để bảo
tồn các giá trị văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán. Cùng với
Quy hoạch phát triển du lịch huyện Bình Liêu, đề án nêu trên chỉ rõ nhiệm
vụ giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc cũng như của người Dao Thanh
Phán để tập trung nguồn lực bảo tồn và phát huy để phục vụ cho nhiệm vụ
phát triển du lịch của huyện. Bình Liêu đang hoàn thiện đề án bảo tồn và
phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030, dự kiến hoàn thiện vào quý III/2018. Nội dung
trong đề án là kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ di sản văn hoá vật thể trên địa
bàn huyện, đẩy mạnh việc ứng dụng các thành tựu khoa học, kỹ thuật và
công nghệ để di sản văn hóa trở thành những sản phẩm phục vụ đời sống
tinh thần của nhân dân và nhu cầu phát triển du lịch; Làm cơ sở nền tảng để
phát huy giá trị văn hóa dân tộc trên địa bàn trong việc giáo dục truyền
thống lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương, tiếp thu,
sáng tạo các giá trị văn hóa mới phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã
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hội của huyện; Xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo tồn, phát
huy các giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng, nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ
[48, tr.79,80].
Với các văn bản triển khai như trên của Đảng và Nhà nước cho
thấy, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số đã được
quan tâm sâu sắc, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của
cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bình Liêu. Tuy nhiên, việc phát huy và
bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch văn hóa
dân tộc là một lĩnh vực còn mới ở nước ta, nhất là ở Bình Liêu, bởi vậy để
cho phương thức bảo tồn này có hiệu quả, cần phải xác lập được các giải
pháp thật cụ thể.
3.3. Một số giải pháp
3.3.1. Nâng cao nhận thức
Thực hiện công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Dao
Thanh Phán để phát triển du lịch cần phải nâng cao nhận thức của các cấp
ủy Đảng chính quyền huyện và người dân về công tác bảo tồn và phát huy
văn hóa truyền thống cũng như nhận thức về phát triển kinh tế du lịch.
Có nhiều cách để bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, một trong những
cách đó là thường xuyên đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp
giáo dục văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong thời đại bùng nổ thông
tin hiện nay, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cần phải tận dụng
tối đa những ưu thế của công nghệ thông tin để giới thiệu, quảng bá những
nét đẹp văn hóa truyền thống của cha ông cho thanh thiếu niên thông qua
những hình thức sinh động, phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý, thị
hiếu của giới trẻ. Cụ thể là đưa các giá trị văn hóa truyền thống của các dân
tộc, trong đó có người Dao Thanh Phán vào chương trình dạy học, vào các
cuộc sinh hoạt, chương trình hoạt động của nhà trường. Xây dựng và duy
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trì, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ dân
gian của người Dao Thanh Phán. Mở rộng giao lưu văn hóa, nói chuyện
lịch sử truyền thống, tăng cường tính tương tác, tính trực quan sinh động
khi giáo dục truyền thống văn hóa cho tuổi trẻ. Giải pháp về giáo dục
được coi là tiên phong và là yếu tố then chốt, quyết định đến giữ gìn bản
sắc văn hóa dân tộc cũng như sự phát triển bền vững của du lịch ở huyện
Bình Liêu.
Muốn giữ được cội nguồn và bản sắc văn hóa dân tộc, ngoài trách
nhiệm của ngành văn hóa và những người làm công tác văn hóa, công tác
bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống đòi hỏi phải có sự tham gia tích
cực của các cấp, các ngành và cả cộng đồng, xã hội. Văn hóa gắn liền với
mỗi con người, mỗi cộng đồng dân tộc, mỗi địa phương và gắn liền với các
hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội, do đó, cả hệ thống chính trị phải cùng
nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy các di
sản văn hóa của dân tộc, phải tuyên truyền để mỗi người dân và mỗi cán bộ
trong hệ thống chính trị thấm nhuần về các vấn đề trên.
Với cán bộ ở các cấp chính quyền cần được trang bị kiến thức khai
thác các giá trị văn hóa dân tộc để phát triển kinh tế thông qua hoạt động du
lịch, không làm cho bản sắc văn hóa dân tộc bị hòa tan vào các nền văn hóa
khác. Việc bảo tồn văn hóa phục vụ du lịch phải đảm bảo nguyên tắc bảo
lưu tối đa nét văn hóa truyền thống. Để thực hiện được điều này, trước tiên
huyện Bình Liêu cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện. Đề án bảo tồn và
phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số đến năm 2020, định hướng
đến năm 2030. Trên cơ sở đó, xây dựng chiến lược, quy hoạch, đề án, kế
hoạch cụ thể để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật
thể của người Dao Thanh Phán.
Với các cộng đồng dân tộc thiểu số trong đó có người Dao Thanh
Phán, chính quyền cần tổ chức các lớp bồi dưỡng để họ ý thức được việc
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khai thác các giá trị văn hóa dân tộc của họ để phát triển du lịch. Các cấp,
ngành liên quan của huyện cung cấp các thông tin về lợi ích của việc phát
triển du lịch cộng đồng tới người Dao Thanh Phán, nhận thức rõ không vì
phục vụ du lịch mà làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống lâu đời của
cha ông. Nguyên tắc phát triển du lịch không làm biến dạng, thay đổi cảnh
quan văn hóa đặc trưng vùng miền núi dân tộc của người Dao Thanh Phán,
thay đổi những phong tục tập quán đặc sắc của dân tộc, thuần phong mỹ
tục, văn hóa ngàn đời của người Dao Thanh Phán.
Với các công ty và các ngành quản lý du lịch cần phải khắc phục tình
trạng “mì ăn liền” trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch
cộng đồng, nghĩa là chỉ nhằm vào khai thác các giá trị văn hóa của đồng
bào các dân tộc để bán bằng mọi giá mà quên đi mục đích bảo tồn, kể cả
trong việc phân chia lợi ích thì nguồn lợi có được từ cộng đồng phải chia sẻ
tương xứng cho cộng đồng.
3.3.2. Hoàn thiện cơ chế chính sách
Huyện cần phải có cơ chế hỗ trợ phục dụng, khôi phục và bảo tồn
những phong tục tập quán, không gian văn hóa như khôi phục lại kiến trúc
ngôi nhà cổ, quy hoạch xây dựng mới theo kiến trúc nhà truyền thống, khôi
phục và phát huy trang phục truyền thống của người Dao Thanh Phán…
Huyện khuyến khích hỗ trợ thành lập các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ
truyền thống của người Dao Thanh Phán để phục vụ công tác bảo tồn lưu
giữ văn nghệ dân gian cũng như là đáp ứng được nhu cầu thưởng thức, tìm
hiểu nghệ thuật dân gian của du khách.
Huyện Bình Liêu cần khảo sát thống kê kiểm kê văn hóa vật thể và
phi vật thể của người Dao Thanh Phán, lập hồ sơ tư liệu hóa, đánh giá giá
trị văn hóa truyền thống, công bố các ngôi nhà truyền thống cần giữ nguyên
vẹn, di sản về cây cối, cảnh quan, tổ chức lại các đội văn nghệ. Huyện
khuyến khích, động viên người Dao Thanh Phán ăn mặc trang phục truyền
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thống, duy trì nghi lễ và lễ hội truyền thống, lễ cưới, lễ tang, các sinh hoạt
cộng đồng, ẩm thực truyền thống để bảo tồn lưu giữ những nét văn hóa
truyền thống. Huyện Bình Liêu cần phải tạo điều kiện, hỗ trợ các nghệ
nhân, thầy cúng trong việc giữ gìn sách Nôm Dao cổ, tổ chức các lớp học
chữ Nôm Dao. Cần phải có chính sách để giữ gìn vận động nhân dân giữ
gìn tiếng nói Dao Thanh Phán truyền thống của dân tộc mình, cùng với
giao tiếp bằng tiếng Việt thì người Dao Thanh Phán cần phải giữ gìn được
ngôn ngữ, tiếng nói của dân tộc. Huyện Bình Liêu cần duy trì các lớp học
tiếng Dao Thanh Phán cho cán bộ công chức viên chức và người lao động
học tiếng Dao Thanh Phán.
Nghệ nhân có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại và
phát triển của các giá trị văn hóa. Họ là “linh hồn”, “báu vật sống” trực tiếp
tham gia sáng tạo, lưu giữ, truyền dạy và phát huy giá trị văn hóa từ thế hệ
này sang thế hệ khác. Huyện cần có cơ chế, chính sách hỗ trợ đội ngũ nghệ
nhân để truyền dạy, truyền đạt những giá trị văn hóa truyền thống của
người Dao Thanh Phán cho các thế hệ kế tiếp. Ngoài thực hiện động viên,
hỗ trợ về vật chất cho các nghệ nhân văn hóa dân gian của dân tộc Dao, tạo
điều kiện và mở các lớp để các nghệ nhân truyền dạy văn hóa truyền thống
cho các thế hệ sau. Cấp ủy, chính quyền và ngành văn hóa Quảng Ninh cần
có chính sách tổng thể, giải pháp căn cơ, đồng bộ để bảo tồn và phát huy
những nét văn hóa đặc sắc của người Dao Thanh Phán.
Huyện cần có những cơ chế chính sách để hỗ trợ đồng bào dân tộc
phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ người Dao Thanh Phán phát triển du lịch
thông qua các hình thức hỗ trợ vốn, cho vay ưu đãi, đào tạo nghề. Hình
thức vay vốn, hỗ trợ cho người dân để phát triển kinh tế, các mô hình phát
triển sản xuất nông, lâm sản, các đặc sản của địa phương. Điều này vừa tạo
công ăn việc làm cho chính người Dao Thanh Phán, giúp nâng cao thu nhập
cho người dân, qua đó cũng tạo ra các sản phẩm nông lâm sản đặc trưng để
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phục vụ nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch. Ngoài ra, cần có các cơ
chế để hỗ trợ người dân xây dựng các mô hình homestay, hỗ trợ người
dân tận dụng kiến trúc nhà cửa để phục vụ du khách tham quan cũng như
là định hướng cho người dân các mô hình để phát triển du lịch từ bản sắc
dân tộc.
Tạo cơ chế thông thoáng, mời gọi các doanh nghiệp tư nhân để đầu
tư khai thác giá trị văn hóa của người Dao Thanh Phán để phát triển du lịch
văn hóa, đầu tư xây dựng các bản làng du lịch cộng đồng của người Dao
Thanh Phán. Huyện thu hút nguồn vốn đầu tư từ Trung Ương, tỉnh Quảng
Ninh, từ các công ty kinh doanh du lịch trong và ngoài nước và từ cộng
đồng địa phương. Thu hút nguồn vốn tài chính thông qua các chương
trình, hội nghị xúc tiến đầu tư của huyện giới thiệu quảng bá tiềm năng du
lịch nói chung và tiềm năng du lịch từ văn hóa của người Dao Thanh Phán
nói riêng.
3.3.3. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng
Huyện Bình Liêu cần phải đầu tư về cơ sở vật chất cho đời sống của
người Dao Thanh Phán như hệ thống điện, đường, trường trạm… Đầu tư
thêm hệ thống đường liên thôn tại các thôn bản trên địa bàn huyện Bình
Liêu, đặc biệt là nối liền đường đi lại liên thôn của tất cả thôn bản của
người Dao Thanh Phán. Đầu tư thêm hệ thống thông tin liên lạc, thông tin
truyền thông, phủ sóng điện thoại trên toàn huyện, đường truyền internet,
wifi… Hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo sẽ góp phần bảo tồn và phát huy
văn hóa truyền thống của dân tộc.
Huyện cần xây dựng nhà văn hóa xã, thôn (bản) để đáp ứng nhu cầu
sinh hoạt văn hóa của người Dao. Đặc biệt, huyện cần khuyến khích xây
dựng các khu bảo tồn văn hóa, nhà trưng bày của người Dao Thanh Phán
với mục đích trưng bày và giới thiệu các hiện vật văn hóa đặc trưng của
người Dao Thanh Phán, gồm có giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, trưng
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bày nhà ở, trang phục truyền thống, các đồ dùng sinh hoạt kinh tế văn hóa
trong đời sống của người Dao. Du khách được trải nghiệm, tìm hiểu văn
hóa qua đó cũng giáo dục ý thức tìm về cội nguồn dân tộc.
Cần đầu tư xây dựng các khu bảo tồn sinh thái, trồng cây hồi, quế,
cây thuốc quý, xây dựng dịch vụ tắm nước lá của người Dao... Với nguồn
nguyên liệu dồi dào là các loại thảo dược quý hiếm cùng với tri thức dân
gian, kinh nghiệm đúc kết từ ngàn đời, truyền từ thế hệ này sang thế hệ
khác về cách điều trị bệnh, chăm sóc sức khỏe từ các loại thảo dược quý
thiên nhiên, đây cũng chính là điều kiện để có thể phát triển loại hình du
lịch nghỉ dưỡng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, các dịch vụ tắm lá cây
thuốc, xông hơi, massge… từ các loại thuốc thiên nhiên. Dịch vụ du lịch
này có khả năng thu hút một lượng khách du lịch lớn. Ngoài ra, một hình
thức nữa là thực hiện xuất khẩu thô các loại thuốc dược liệu, đóng gói và
bán sẵn cho du khách tham gian.
Huyện Bình Liêu cần tranh thủ nguồn lực đầu tư của Trung Ương,
Tỉnh, Huyện và huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật
chất kỹ thuật, hạ tầng trên địa bàn huyện. Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng,
xây dựng cảnh quan thiên nhiên, cơ sở vật chất du lịch theo Quy hoạch phát
triển du lịch huyện Bình Liêu giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm
2030. Huyện cần chú trọng, khuyến khích xây dựng các cửa hàng bán đồ
lưu niệm dân tộc để phục vụ du khách. Ngoài ra, huyện cần phải đầu tư,
nâng cấp, mở rộng cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan văn hóa để tạo hình
ảnh, ấn tượng về mảnh đất và người Bình Liêu đến đông đảo khách du lịch
như Quy hoạch đầu tư mở rộng và nâng cấp cảnh quan thiên nhiên bản
người Dao Thanh Phán ở thác nước sông Moóc A, thác Khe Tiền, đỉnh núi
Cao Ba Lanh, núi Cao Xiêm. Cùng với những bản sắc văn hóa đặc sắc của
người Dao Thanh Phán kết hợp với cảnh quan văn hóa, thiên nhiên, du lịch
văn hóa phát triển góp phần bảo tồn những nét văn hóa truyền thống.
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Cần đầu tư cho hạ tầng du lịch tuy nhiên không tiến hành xây dựng
hệ thống các nhà hàng, khách sạn, quán bar, sàn nhảy, đồng loạt, quy mô
hệ thống cơ sở hạ tầng quá hiện đại, không phù hợp với môi trường sống
của người địa phương... Thực hiện vận động, khuyến khích người Dao
Thanh Phán tận dụng những ngôi nhà trình tường phát triển thành
homestay. Thực hiện kêu gọi đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng cao cấp,
resort tại các bản của người Dao Thanh Phán. Quá trình triển khai xây dựng
cơ sở hạ tầng vật chất cần phải đảm bảo vừa phát triển du lịch nhưng vẫn giữ
được các nét nguyên sơ, căn bản, văn hóa truyền thống lâu đời của người
Dao Thanh Phán, không phá vỡ hệ thống sinh thái tự nhiên của địa phương.
3.3.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Huyện Bình Liêu chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
phục vụ cho công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa người Dao Thanh
Phán với phát triển du lịch như các đối tượng cán bộ công chức, viên chức,
những người tham gia hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa, hoạt động du
lịch và chính cộng đồng người Dao Thanh Phán - chủ thể của công tác bảo
tồn và phát huy.
Huyện Bình Liêu đề xuất với Trung ương, Tỉnh tổ chức các khóa đào
tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong ngành văn
hóa từ huyện đến cơ sở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa và du lịch. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng
tổ chức để nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác quản lý di sản, bảo
tồn và phát huy văn hóa truyền thống, sưu tầm, nghiên cứu, kiểm kê văn
hóa truyền thống. Các khóa đào tạo, bồi dưỡng, được tổ chức cần kết hợp
với đi thực tế các địa phương có mô hình bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống có hiệu quả, mô hình du lịch văn hóa.
Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, Phòng Văn
hóa và Thông tin huyện Bình Liêu cần mở các lớp tập huấn (có thể thuê
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chuyên gia) để khôi phục, phục dựng nghệ thuật dân gian truyền thống của
người Dao Thanh Phán. Tổ chức các lớp tập huấn dạy về xây dựng các
chương trình biểu diễn, nâng cao chất lượng nghệ thuật dựa trên những yếu
tố văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán cho các câu lạc bộ văn
nghệ biểu diễn nghệ thuật của người Dao Thanh Phán. Đây là hoạt động
thiết thực giúp đẩy mạnh phong trào văn nghệ quần chúng tại địa phương,
góp phần bảo tồn vốn âm nhạc nghệ thuật của người Dao Thanh Phán,
quảng bá các sản phẩm du lịch ở địa phương.
Đối tượng đặc biệt quan tâm đó chính là chăm lo cho đội ngũ già
làng, trưởng bản, đội ngũ thầy cúng, người cao tuổi và những người có uy
tín trong cộng động người Dao Thanh Phán. Bởi những đối tượng này nắm
giữ vốn văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán. Huyện cần phải
có xây dựng, mở các lớp học, lớp truyền nghề để những người nắm giữ di
sản để có thể truyền lại cho thế hệ sau. Huyện mở lớp đào tạo về dân ca pả
dung của người Dao Thanh Phán, lớp học thêu trên trang phục truyền
thống, học chữ Nôm Dao, học tiếng Dao Thanh Phán... do các nghệ nhân
người Dao Thanh Phán giảng dạy.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bình Liêu cần đặc biệt quan
tâm tới thế hệ trẻ trong bản người Dao. Đây là đối tượng nhạy cảm nhất đối
với mọi sự thay đổi, trong họ luôn có sự lựa chọn giữa hai yếu tố truyền
thống và hiện đại. Bằng nhiều hình thức, huyện Bình Liêu cần tạo điều kiện
cho thanh niên tìm hiểu, tiếp xúc với các di sản văn hóa truyền thống, cụ
thể qua các hoạt động sinh hoạt cộng đồng của bản. Qua đó, hình thành
niềm tự hào, xóa bỏ những mặc cảm, tự ti, xem việc bảo tồn và phát huy
các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc là nhiệm vụ thiêng liêng, vinh
dự. Thực hiện định hướng nghề nghiệp cho đối tượng thanh thiếu niên trên
địa bàn huyện Bình Liêu, đặc biệt là người Dao Thanh Phán. Giải pháp
nguồn lực lâu dài cần phải định hướng nghề nghiệp về ngành văn hóa và du
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lịch cho các đối tượng là thanh thiếu niên trong các cấp học tại nhà trường.
Việc làm này có ý nghĩa định hướng phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho
công tác bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc cũng như hoạt động của
ngành du lịch tại địa phương. Cần có chế độ ưu tiên và khuyến khích con
em người Dao Thanh Phán đi học các khóa đào tạo chuyên môn văn hóa du
lịch từ sơ cấp đến đại học, tùy theo năng lực để làm việc, công hiến cho địa
phương.
Huyện cần tổ chức đào tạo, hướng dẫn cộng đồng người Dao Thanh
Phán cách thức bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của
dân tộc, nâng cao nhận thức về du lịch, biết cách khai thác những giá trị
văn hóa dân tộc để phát triển du lịch. Các lớp đào tạo, tập huấn cụ thể:
nâng cao nhận thức về du lịch với môi trường và xã hội; lớp tổ chức kinh
doanh lưu trú; hướng dẫn dịch vụ homestay; kinh doanh vận chuyển và các
dịch vụ bổ trợ trong ngành du lịch… Đối tượng tham gia lớp là cán bộ,
công chức, viên chức làm công tác văn hóa, du lịch, những người hoạt
động trong ngành văn hóa và du lịch, toàn thể người Dao Thanh Phán trên
địa bàn huyện. Tổ chức các lớp học cho người Dao Thanh Phán để nâng
cao trình độ văn hóa, đặc biệt phải hiểu sâu sắc về văn hóa dân tộc mình,
bồi dưỡng kỹ năng làm du lịch. Lớp học cần phải hướng dẫn cho họ biết
cách làm du lịch, phải có kiến thức về du lịch cũng như là biết giới thiệu về
văn hóa truyền thống của dân tộc mình, cách tiếp xúc với khách du lịch,
biết bán hàng, giao lưu với du khách. Mở lớp dạy ngoại ngữ cho nguồn
nhân lực du lịch, đặc biệt là tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Hỗ trợ và tổ
chức các lớp tập huấn, khóa học hay tổ chức tham quan học tập kinh
nghiệm các mô hình bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch cộng đồng đã thực
hiện thành công như Sa Pa (Lào Cai), Mai Châu (Hòa Bình), làng quê Yên
Đức (Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Đồng Văn (Hà Giang)… Đó là những
địa phương đã thành công thực hiện mô hình bảo tồn văn hóa truyền thống
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để phát triển du lịch, qua đó đúc kết, học hỏi kinh nghiệm phát triển du
lịch tại địa phương.
3.3.5. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch
Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện cần phải vào
cuộc để tuyên truyền, vận động người Dao Thanh Phán bảo tồn và phát huy
giá trị văn hóa truyền thống, phát triển du lịch văn hóa, để người dân thực
sự là chủ thể bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống, tự bản thân họ khai
thác các giá trị văn hóa của dân tộc để làm du lịch. Công tác tuyên truyền
bảo tồn văn hóa và du lịch cần phải gắn với tuyên truyền về phong trào
Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động nhân dân
xóa bỏ những phong tục tập quán lạc hậu để xây dựng nếp sống văn hóa,
văn minh trong đời sống của người Dao Thanh Phán, đáp ứng các điều kiện
để phục vụ du lịch.
Huyện Bình Liêu cần tuyên truyền về bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch bằng nhiều
hình thức phong phú và đa dạng. Thực hiện tuyên truyền thông loa truyền
thanh cấp huyện, cấp xã, cấp thôn bản, qua cuộc họp, hội nghị, thông qua
viết các tin bài báo, phóng sự hoặc tuyên truyền thông qua Đội thông tin
lưu động của huyện để tuyên truyền bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch. Huyện thực
hiện in ấn các pano, khẩu hiệu, tờ rơi, sách ảnh về văn hóa và con người
Dao Thanh Phán nhằm tuyên truyền một cách trực quan. Ngoài ra, sử dụng
các kênh thông tin truyền thông như truyền hình, mạng xã hội, diễn đàn
phục vụ công tác tuyên truyền về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống
của người Dao Thanh Phán gắn với phát triển du lịch.
Công tác tuyên truyền cần phải thực hiện một cách sâu rộng tới các
đối tượng cán bộ, công chức, viên chức và đặc biệt là tới cộng đồng người
Dao Thanh Phán. Cộng đồng người Dao Thanh Phán cần phải được tuyên
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truyền, nắm rõ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công
tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch; cần
phải làm cho chính những người Dao Thanh Phán hiểu rõ và nhận thức
được di sản văn hóa mình đang nắm giữ và thực hiện các biện pháp phát
huy khai thác để phát triển du lịch. Bảo tồn giữ gìn văn hóa truyền thống
nhằm mục đích giữ gìn văn hóa đặc sắc, riêng của tộc người, góp phần xây
dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, qua đó người
dân cũng cần được tuyên truyền về tận dụng, khai thác bản sắc dân tộc để
phát triển du lịch. Phát triển du lịch văn hóa đó chính nhằm mang lại lợi ích
cho chính người Dao Thanh Phán, góp phần nâng cao thu nhập cũng giúp
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Đối với người Dao Thanh Phán huyện Bình Liêu, các cấp chính
quyền, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội vào cuộc để tuyên truyền vận
động người Dao Thanh Phán vận động xóa bỏ những phong tục tập quán
lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh. Những văn hóa truyền thống
tốt đẹp như phong tục cưới xin, lễ cấp sắc, lễ cầu mùa, ngày kiêng gió…
cần phải được bảo tồn và phát huy, tuy nhiên có những tập tục không còn
phù hợp với thời đại hiện nay như thói quen sinh hoạt hằng ngày cần phải
sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh cần phải thay đổi. Điều này để thay đổi nhận
thức của người Dao Thanh Phán cũng là đảm bảo các điều kiện để phát
triển du lịch.
UBND huyện Bình Liêu chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Bình Liêu xây dựng đề án các sản phẩm du lịch trên địa bàn huyện Bình
Liêu. Điều này thực sự có ý nghĩa, bởi hiện nay huyện Bình Liêu phát triển
du lịch tuy nhiên huyện chưa có các sản phẩm du lịch đặc sắc, trong đó
chưa có sản phẩm về du lịch văn hóa cũng như là các sản phẩm du lịch văn
hóa của người Dao Thanh Phán. Đề án cần đề ra cụ thể các nhiệm vụ phát
triển sản phẩm du lịch văn hóa người Dao Thanh Phán. Đề án phát triển sản
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phẩm cần đặt ra các kế hoạch, chương trình phát triển sản phẩm cho từng
loại hình sản phẩm du lịch, gắn với công tác bảo tồn và phát huy, khai thác
các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của người Dao Thanh Phán.
Để phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, cần chú trọng công tác
nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu các phân khúc khách hàng, tâm lý
khách hàng; phân tích đối thủ cạnh tranh; định vị phân khúc thị trường, xây
dựng sản phẩm; truyền thông, bán sản phẩm và chăm sóc khách hàng.
Thực hiện xây dựng các tour du lịch khám phá văn hóa của người
Dao Thanh Phán, tạo thành những sản phẩm du lịch độc đáo thu hút khách
du lịch. Phân khúc các sản phẩm du lịch của người Dao như tổ chức tuần
du lịch, tháng du lịch hay sự kiện lễ hội tiêu biểu. Tổ chức phát triển các
tour du lịch gắn với văn hóa của người Dao Thanh Phán theo từng thời gian
cụ thể, tour du lịch trải nghiệm tết Nguyên đán của người Dao từ tháng 12tháng 2, tour tìm hiểu về ngày kiêng gió của người Dao (tháng 3, tháng 4
âm lịch hàng năm), tour trải nghiệm tết thanh minh của người Dao (tháng 3
âm lịch), trải nghiệm ăn tết rằm tháng 7 (tháng 7 âm lịch), tìm hiểu về lễ
cưới của người Dao hoặc tổ chức phiên chợ vùng cao đặc sắc của người
Dao Thanh Phán hằng tuần. Cơ quan Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
cần tiến hành khảo sát, khai thác các nét văn hóa truyền thống để tạo nên
các sản phẩm mới có chất lượng mang lại sự mới mẻ, hấp dẫn cho khách du
lịch. Từ nét đặc sắc văn hóa truyền thống người Dao Thanh Phán xây dựng
nên các sản phẩm du lịch mới thu hút khách du lịch. Hình thành và sản xuất
sản phẩm hàng hoá là các đồ lưu niệm từ đồ dùng của người Dao như mây
tre đan, sản phẩm thêu thùa, bông hoa sở, hoa hồi, hoa quế...
Phát triển các sản phẩm du lịch cần chú trọng tới việc bảo tồn lưu giữ
những nét văn hóa truyền thống, tránh các hình thức sân khấu hóa hay các
hình thức làm biến tướng bản sắc văn hóa.
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3.3.6. Phát huy vai trò của cộng đồng
Cốt lõi của việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của người
Dao Thanh Phán với phát triển du lịch là gắn trách nhiệm của người dân vào
các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Di sản văn hóa tồn
tại trong nhân dân và được nhân dân giữ gìn sẽ là biện pháp bảo tồn hữu hiệu
nhất, bằng những định hướng, cơ chế chính sách khuyến khích phù hợp của
nhà nước, với sự vào cuộc của các ban ngành, chính quyền địa phương.
Không có biện pháp, cơ chế nào hữu hiệu, hiệu quả, hoặc những tác
động bên ngoài bằng chính nội lực, chính cộng đồng dân tộc tự phát huy
vai trò của mình trong công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống,
tự ý thức được bản sắc văn hóa dân tộc để khai thác và phát triển du lịch.
Bởi vậy, cần phải tuyên truyền, vận động cộng đồng của người Dao Thanh
Phán tự ý thức, hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của
dân tộc mình, là niềm vinh dự, khi sở hữu những giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc mình. Mỗi người Dao Thanh Phán tự ý thức, tự hào về
bản sắc văn hóa dân tộc mình, qua đó phát huy bản sắc đó thông qua du lịch,
giới thiệu tới khách du lịch về nét văn hóa truyền thống. Vì vậy, cần phải đề
cao tính chủ động, tự ý thức, tự giác của cộng đồng người Dao Thanh Phán
trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của dân tộc.
Cộng đồng người Dao Thanh Phán là chủ thể sáng tạo ra những giá
trị văn hóa, thực hành và trao truyền qua bởi nhiều thế hệ người Dao Thanh
Phán. Trải qua quá trình lâu đời, người Dao Thanh Phán cấu kết trở thành
một cộng đồng người bền vững, có mối quan hệ văn hóa xã hội, quy tắc
ứng xử gắn kết và có ý thức về bản sắc. Phát huy vai trò của cộng đồng
trong bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh
Phán cần phải củng cố tổ chức mặt trận, đoàn thể chính trị thực sự là chỗ
dựa tin cậy, tập hợp hội viên thực hiện các nhiệm vụ văn hóa, du lịch. Cần
phát huy vai trò của người dân trong xây dựng quy ước bản văn hóa, quy
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ước phục vụ khách du lịch, góp phần khơi dậy những nét văn hóa truyền
thống tốt đẹp trong bản, nâng cao đời sống tinh thần. Già làng, trưởng bản
có vai trò hết sức quan trọng, cần phải phát huy đội ngũ này trong vấn đề
bảo tồn và phát huy. Người tiên phong trong công tác bảo tồn và phát huy
văn hóa đó chính là những người già làng, trưởng bản, người có uy tín,
nghệ nhân lớn tuổi, bởi họ làm gương cho cả cộng đồng học tập và làm
theo. Cộng đồng cần đồng tâm, đồng lực cùng thực hiện chủ trương chính
sách của nhà nước về bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống. Cộng
đồng cùng nhau vun đắp, giữ gìn hình ảnh, niềm tự hào, danh dự của dân
tộc mình.
Bảo tồn và phát huy văn hóa của người Dao Thanh Phán với phát
triển du lịch, dù hiểu theo nghĩa nào thì “văn hóa của người Dao Thanh
Phán” là trung tâm, là đối tượng, là nguồn tài nguyên… Chúng cần được
gìn giữ, không để mai một, mất đi mà còn phải làm cho chúng phong phú
thêm, giàu có thêm trong đời sống đương đại. Trong bối cảnh đương đại
nguồn tài nguyên này cần được phát huy theo nhiều cách trong đó có cách
biến chúng thành các sản phẩm du lịch phục vụ du khách tham quan. Lợi
ích thu được từ du lịch một phần nhằm cải thiện đời sống người bản địa,
một phần được trích ra để phát huy bảo tồn văn hóa, thực hiện các hoạt
động du lịch văn hóa (trình diễn, trải nghiệm…). Đấy là hoạt động bảo
tồn/bảo tồn động. Như vậy, mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy là mối
quan hệ tương tác giữa hai mục tiêu: bảo tồn để phát huy và phát huy để
bảo tồn.
Cần phải nói rằng khách du lịch văn hóa không có hào hứng thưởng
ngoạn các hiện vật, các sự kiện, các hoạt động… đã được phục dựng mà họ
khát khao khám phá và muốn trải nghiệm cùng văn hóa “đích thực”. Nghĩa
là khách du lịch muốn khám phá, trải nghiệm thứ văn hóa “gốc” do chính
người bản địa đã, đang tạo tác ra, đang sở hữu và đang thực hành chúng.
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Nhu cầu như vừa nói của khách du lịch thuộc loại hình du lịch văn hóa vô
hình trung đã đặt các cộng đồng người bản địa - các chủ thể văn hóa ở vị trí
trung tâm.
Dưới góc nhìn của khoa học quản lý văn hóa, du lịch văn hóa dân tộc
không chỉ đem đến cho người bản địa lợi ích mà cũng mang lại cho họ
nhiều hệ lụy. Ví dụ sản vật địa phương vốn là của người bản địa, nay bị
khai thác cạn kiệt để phục vụ cho khách du lịch; các nghề, các hoạt động
văn hóa nhạy cảm (mại dâm, ma túy…), trái với thuần phong mỹ tục xuất
hiện tạo nên các xung đột làm băng hoại các chuẩn mực văn hóa truyền
thống. Các tác động như vừa đề cập nếu không được kiểm soát sẽ làm mai
một, ở mức độ nặng hơn có thể làm cho các cư dân địa phương lai căng văn
hóa mất dần bản sắc văn hóa truyền thống mà cha ông họ đã mất hàng
nghìn năm mới tạo lập được. Nếu những gì như vừa dự cảm xảy ra thì đối
tượng chính phải gánh chịu sự mất mát vẫn là các cộng đồng địa phương.
Bởi vậy, việc triển khai chiến lược bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền
thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn người Dao Thanh Phán ở Bình
Liêu Quảng Ninh, phải đặt cộng đồng địa phương ở đây như bản sông Moóc
A, B, bản Khe Tiền, bản Phặt Chỉ (xã Đồng Văn) ở vị trí trung tâm.
Cần tạo lập hệ thống chính sách nhằm khích lệ người Dao Thanh
Phán chủ động tạo tác ra các sản phẩm từ đời sống văn hóa của họ để phát
triển du lịch. Cần có các hỗ trợ cần thiết để người Dao Thanh Phán khôi
phục lại không gian kiến trúc nhà cửa bản làng cùng với khung cảnh thiên
nhiên, cảnh quan văn hóa để đưa khách du lịch thăm quan, khám phá và
trải nghiệm. Khuyến khích, và tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng để người dân
trong bản có thể trở thành người hướng dẫn viên chuyên nghiệp bên cạnh
công việc thường ngày của họ. Ngày thường họ vẫn đi làm công việc của
mình nhưng khi có nhu cầu họ sẽ trở thành người làm du lịch. Ngôi nhà của
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họ cũng có thể trở thành nơi trú chân của du khách (homestay) để du khách
có thể trải nghiệm cuộc sống cùng với người dân như: làm nương, bắt cá,
lấy tổ ong, hái hồi, trồng quế, đi cấy, thêu trang phục truyền thống… Duy
trì làng nghề truyền thống, thuê dệt thổ cẩm, nghề đúc bạc hay các kinh
nghiệm nuôi ong lấy mật, duy trì và thực hiện các món ăn ẩm thực đặc sắc
của người Dao để giới thiệu cho du khách. Khôi phục và phát triển các đồ
chơi và trò chơi dân gian, sưu tầm nghiên cứu phục dựng lại dân ca, dân vũ,
dân nhạc để phục vụ đời sống tinh thần của người dân và tạo cơ hội cho
khách du lịch tham gia, trải nghiệm, khám phá. Đặc biệt, cần phát huy vai
trò của người dân trong xây dựng quy ước bản văn hóa, quy ước phục vụ
khách du lịch, góp phần khơi dậy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp
trong bản, nâng cao đời sống tinh thần.
Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm và hoạt động du lịch từ văn
hóa truyền thống, cần hỗ trợ các cộng đồng địa phương cảnh giác, chủ động
đề kháng với các tác động tiêu cực văn hóa bên ngoài do khách du lịch
mang đến.
Cũng cần phải nói rằng việc phân chia lợi ích kinh tế do du lịch
văn hóa hợp lý, hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp
du lịch và lợi ích của cộng đồng địa phương. Tránh tình trạng các công ty
du lịch bên ngoài vào khai thác lợi thế cảnh quan ở địa phương và văn hóa
của người bản địa… để thu lợi, bất chấp quyền lợi của người địa phương các chủ thể văn hóa.
Cuối cùng, có thể nói rằng, nếu thực hiện tốt giải pháp này thì chính
hoạt động du lịch văn hóa đã tạo bối cảnh và nền tảng để bảo tồn (bảo tồn
động) tốt nhất văn hóa của người Dao Thanh Phán ngay tại không gian văn
hóa truyền thống của họ. Cốt lõi của việc bảo tồn và phát huy văn hóa
truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch và gắn trách
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nhiệm của người dân vào các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống. Di sản văn hóa tồn tại trong nhân dân và được nhân dân giữ gìn sẽ là
biện pháp bảo tồn hữu hiệu nhất, bằng những định hướng, cơ chế chính
sách khuyến khích phù hợp của nhà nước, với sự vào cuộc của các ban
ngành, chính quyền địa phương.
3.3.7. Tăng cường thanh tra, kiểm tra và thi đua khen thưởng
Công tác thanh kiểm tra phải được thực hiện thường xuyên, giúp cho
việc triển khai chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đi
vào cuộc sống. UBND huyện Bình Liêu cần chỉ đạo công tác thanh tra,
kiểm tra các hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống
người Dao Thanh Phán, các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch từ văn
hóa người Dao Thanh Phán.
Kiện toàn, củng cố và phát huy hiệu quả hoạt động của các cơ quan
quản lý nhà nước về văn hóa đối với hoạt động văn hóa người Dao Thanh
Phán. Tăng cường kiểm tra hoạt động bảo quản, gìn giữ và khôi phục văn
hóa người Dao Thanh Phán. Thực hiện thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện,
xử lý dứt điểm, kịp thời các tổ chức, cá nhân lợi dụng việc bảo vệ và phát
huy văn hóa truyền thống để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực
hiện những hành vi trái pháp luật, trái với thuần phong, mỹ tục. Xử lý
nghiêm các hiện tượng tiêu cực, ngăn chặn việc tổ chức các hoạt động phản
văn hóa. Công tác thanh tra ngăn ngừa, phát hiện và xử lý những hành vi
phạm pháp luật, giúp chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đi vào
thực tiễn đời sống. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý mà thiếu
sự kiểm tra, thanh tra thì sẽ dẫn đến mất an ninh, trật tự, lệch chuẩn văn
hóa, cán bộ tham ô, lãng phí, quan liêu
Hoạt động thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, nghiêm
túc về công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống dân tộc thông qua
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việc nắm bắt các phong tục tập quán, tín ngưỡng, tổ chức lễ hội truyền
thống cũng như là các hoạt động du lịch văn hóa gắn với bản sắc văn hóa
của người Dao Thanh Phán. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Liêu
có trách nhiệm tham mưu với UBND huyện chỉ đạo các ngành, các doanh
nghiệp kinh doanh các hoạt động du lịch văn hóa thực hiện nghiêm quy
định của pháp luật và những quy định trong kinh doanh du lịch. Thực hiện
công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra giấy phép kinh doanh của các cơ sở
lưu trú, homestay. Các ngành chức năng cần thường xuyên kiểm tra việc
chấp hành các quy định về bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các
điểm du lịch văn hóa, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy
định của pháp luật các hành vi phạm, đưa hoạt động, bảo tồn, và phát huy
văn hóa truyền thống và kinh doanh dịch vụ tại các điểm du lịch vào kỷ
cương nền nếp.
Huyện Bình Liêu cần chú trọng tới công tác thi đua khen thưởng.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện đẩy mạnh các hoạt động bảo tồn và
phát huy di sản, thông qua đó tôn vinh khen thưởng cho các cá nhân, gia
đình, tập thể có thành tích xuất sắc. Hoạt động khen thưởng, biểu dương
cần phải được thực hiện thường xuyên. Thực hiện khen thưởng các đội văn
nghệ, nghệ nhân trong các cuộc sinh hoạt văn hóa văn nghệ, ngoài ra, có
thể khen thưởng trong hoạt động bình xét gia đình văn hóa, đặt ra tiêu chí
khen thưởng là phải giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc mình, giữ
gìn và trao truyền các giá trị văn hóa dân tộc, tôn vinh những người già
làng, trưởng bản, người có uy tín có công trong giữ gìn bảo tồn văn hóa
truyền thống cũng như là những người Dao Thanh Phán đi đầu, tiên phong
trong công tác bảo tồn văn hóa và khai thác phát triển du lịch. Có thể, phần
thưởng không có giá trị cao về vật chất nhưng có giá trị tinh thần giúp cho
người dân say mê, tự hào và tích cực cùng với các cấp, các ngành thực hiện
công tác bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch.
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Tiểu kết
Bên cạnh điều kiện thuận lợi và yếu tích cực, bảo tồn và phát huy
văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch chịu
ảnh hưởng của các yếu tố tiêu cực.
Cấp ủy Đảng và Chính quyền Quảng Ninh cũng như huyện Bình
Liêu đã quan tâm, chú trọng và định hướng công tác bảo tồn và phát huy
văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán với phát triển du lịch.
Để bảo tồn và phát huy văn hóa của người Dao Thanh Phán gắn với
phát triển du lịch cần phải đưa ra các giải pháp phù hợp, đó là giải pháp về
nâng cao nhận thức; Hoàn thiện cơ chế chính sách; Đầu tư xây dựng cơ sở
hạ tầng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh tuyên truyền,
quảng bá và phát triển sản phẩm du lịch; Giải pháp phát huy vai trò của
cộng đồng; Giải pháp thanh tra, kiểm tra.
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KẾT LUẬN
Trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững tại
các khu vực đa dạng về văn hóa như ở Bình Liêu, Quảng Ninh hiện nay,
Đảng và Nhà nước ta luôn hướng theo mục tiêu kép: coi kho tàng văn hóa
của các dân tộc là nguồn tài sản quý giá cần phải bảo tồn, đồng thời nguồn
tài sản ấy cũng được coi là tài nguyên cần phát huy để phát triển kinh tế, xã
hội thông qua hoạt động du lịch. Bảo tồn để làm giàu kho tài nguyên cho
phát triển du lịch, đến lượt nó các hoạt động khai thác văn hóa truyền thống
(như trùng tu di tích, thúc đẩy các hoạt động truyền thống tạo ra các sản
phẩm văn hóa để bán cho du khách, tu bổ nhà ở truyền thống và các công
trình kiến trúc dân gian để phục vụ cho nhu cầu lưu trú trải nghiệm của du
khách (homestay); tái phục dựng lại các nghề thủ công truyền thống, các
hình thức sinh hoạt văn hóa dân gian, lễ hội…) để phát triển du lịch vừa
mang lại nguồn lợi kinh tế vừa thúc đẩy quá trình bảo tồn (bảo tồn sống)
kho tàng văn hóa quý báu đang đối diện với các nguy cơ bị mai một.
Văn hóa truyền thống được gìn giữ sẽ là cơ sở, tiềm năng lợi thế để
phát triển ngành du lịch văn hóa. Điều này sẽ có tác động tích cực, góp
phần nâng cao đời sống của người dân, phát huy các giá trị văn hóa truyền
thống để trở thành sản phẩm du lịch. Có thể nói rằng, phát triển du lịch văn
hóa là cách bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống hiệu quả. Những lợi
thế ấy cần được nghiên cứu, nhận diện để bảo tồn và phát huy tạo lập các
sản phẩm cho phát triển du lịch.
Trở lại với địa bàn cụ thể ở huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, là
một địa bàn không chỉ có lợi thế về điều kiện thời tiết về thắng cảnh của tự
nhiên mà còn có lợi thế về sự giàu có văn hóa truyền thống của các dân tộc
ít người trong đó có người Dao Thanh Phán. Chính quyền và người dân địa
phương đã nhận thức được nguồn lợi văn hóa quý báu ấy, đã bước đầu tổ
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chức bảo tồn và phát huy chúng thông qua hoạt động du lịch để phát triển
kinh tế, xã hội.
Trong những năm qua, công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán ở huyện Bình Liêu đã được cấp ủy Đảng,
chính quyền các cấp, các ngành, đơn vị triển khai thực hiện và đạt được
những kết quả tích cực. Những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của
người Dao Thanh Phán được khôi phục, phục dựng và bảo tồn trở thành
những tài sản quý báu. Bản sắc văn hóa truyền thống được giữ gìn, các
phong tục tập quán, lễ tết và tín ngưỡng được bảo tồn. Chủ thể của văn hóa,
cộng đồng người Dao Thanh Phán đã thay đổi, cùng với việc tập trung phát
triển kinh tế xã hội người dân đã quan tâm hơn tới việc giữ gìn và bảo lưu
giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình, biết cách khai thác các giá trị
văn hóa của dân tộc để phục vụ du lịch.
Với nhận thức đúng đắn, Đảng, Nhà nước và các cơ quan chuyên
môn liên quan ở Bình Liêu đã đề ra chủ trương, thiết lập các chính sách và
tổ chức hoạt động thực tiễn trong đó kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo tồn
và nhiệm vụ khai thác kho tàng văn hóa truyền thống đề phát triển kinh tế
xã hội thông qua hoạt động du lịch…Nhờ vậy mà những cái hay cái tốt đẹp
văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán được giữ gìn và phát huy,
những điều không hợp lý và những tác động tiêu cực do du lịch, do hội
nhập mang tới đã bước đầu được ngăn chặn, loại bỏ hạn chế.
Đương nhiên, dưới góc nhìn của khoa học quản lý văn hóa có thể
nói vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh
Phán ở một huyện tại khu vực vùng sâu vùng xa như Bình Liêu (Quảng
Ninh) là một vấn đề còn mới mẻ. Các chủ thể quản lý còn thiếu cả kiến
thức lẫn kinh nghiệm tổ chức hoạt động trong thực tiễn. Nên công việc bảo
tồn và phát huy văn hóa truyền thống của người Dao Thanh Phán nói riêng
và của các dân tộc khác nói chung trong huyện cho phát triển kinh tế, xã
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hội thông qua hoạt động du lịch…Bên cạnh một số kết quả tích cực vẫn
còn nhiều vấn đề tồn tại cần được tổng kết đánh giá để có chính sách quản
lý phù hợp cho giai đoạn tiếp theo. Qua nghiên cứu tìm hiểu, nghiên cứu,
đánh giá thực trạng về công tác bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống
của người Dao Thanh Phán ở Bình Liêu, theo học viên, ở giai đoạn tiếp
theo các cơ quan quản lý ở Bình Liêu không chỉ cần có tầm nhìn thời đại,
có chiến lược thực tiễn phù hợp mà cũng cần chỉ ra được các giải pháp cụ
thể như: Nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền và nhân dân địa
phương về bảo tồn giữ gìn văn hóa truyền thống và phát triển du lịch văn
hóa; Hoàn thiện cơ chế chính sách; Đầu tư cơ sở hạ tầng văn hóa và du
lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng
bá và phát triển sản phẩm du lịch; Giải pháp phát huy vai trò của cộng đồng
trong và giải pháp thanh tra kiểm tra.
Hy vọng rằng, với những giải pháp phù hợp, tích cực “đúng và
trúng”, những giá trị văn hóa truyền thống trân quý của người Dao Thanh
Phán được lưu giữ, bảo tồn và phát huy không bị mai một và trường tồn
cùng thời gian; Qua đó góp thêm một sản phẩm du lịch văn hóa mới cho
ngành kinh tế du lịch của huyện Bình Liêu cũng như tỉnh Quảng Ninh, góp
phần thắng lợi vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội và xây dựng nền văn
hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Cuối cùng có thể nói rằng, việc bảo tồn và phát huy văn hóa truyền
thống của người Dao Thanh Phán nói riêng, của các dân tộc khác nói chung
nhằm phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước đương đại là một vấn đề
mới không chỉ với các cơ quan quản lý mà cũng là vấn đề rất mới và rất
khó với học viên. Bản thân học viên sẽ tiếp tục nghiên cứu vấn đề này
trong quá trình công tác sau nay./.
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Phụ lục 1
BẢN ĐỒ

Sơ đồ 1.1:Bản đồ địa bàn cư trú của người Dao ở tỉnh Quảng Ninh
[17, tr.90]

Bản đồ 1.2:Bản đồ định hướng tổ chức không gian và tuyến điểm
du lịchhuyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh
[47, tr.9]
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Phụ lục 2
CÁC VĂN BẢN
2.1. Nghị quyết số 01/NQ-HU ngày 31/7/2015 của Ban chấp hành
Đảng bộ huyện về phát triển du lịch huyện Bình Liêu giai đoạn 2015 –
2020, định hướng đến năm 2030 (Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện Bình Liêu, 2016).
2.2.Nghị quyết số 06/NQ-HU ngày 29/6/2016 của Ban chấp hành
Đảng bộ huyện về bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống
đặc sắc của cộng đồng các dân tộc huyện Bình Liêu giai đoạn 2016 –
20204 (Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Liêu, 2016).
2.3. Kế hoạch số 67/KH-BTC ngày 20/3/2018 của UBND huyện
Bình Liêu, Ban tổ chức chương trình năm du lịch quốc gia 2018 vv Tổ
chức ngày “Kiêng gió” hưởng ứng năm Du lịch quốc gia 2018 (Nguồn:
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Liêu, 2016).
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Phụ lục 3
DANH SÁCH NGƯỜI CUNG CẤP TÀI LIỆU
STT

Họ và tên

Chức vụ/Địa chỉ

Ghi chú

1

Bà Hoàng Thị Nghị

Trưởng Phòng Văn hóa và Thông
tin huyện

2

Ông Vi Ngọc Nhất

Phó Phòng Văn hóa và Thông tin
huyện

3

Ông Tô Đình Hiệu

Phó giám đốc Trung tâm Truyền
thông và Văn hóa huyện

4

Ông Dường Cắm Dìu

Phó chủ tịch UBND xã Đồng Văn

5

Ông Vi Ngọc Sáng

Cán bộ văn hóa thông tin xã Đồng
Văn

6

Bà Lý Thị Hạnh

Thôn Phặt Chỉ, xã Đồng Văn

Chủ homestay

7

Ông Tằng A Dào

Thôn Phặt Chỉ, xã Đồng Văn

Chủ homestay

8

Ông Triệu Chăn Dào

Thôn Ngàn Mèo Trên, xã Lục Hồn

Thầy cúng

9

Ông Chíu Chăn Phống

Thôn Khe Coóc, xã Tình Húc

Thầy cúng

10

Ông Chíu Chăn Pẩu

Thôn Khe Lạc, xã Tình Húc

Thầy cúng

11

Ông Chíu Chăn Mềnh

Thôn Cao sơn, xã Hoành Mô

Thầy cúng

12

Ông Chíu Chăn Phúc

Thôn Khe Lạc, xã Tình Húc

Thầy cúng

13

Ông Chíu Sáng Sòi

Thôn Khe Lạc, xã Tình Húc

Thầy cúng

14

Ông Chíu Văn Thìn

Thôn Khe Coóc, xã Tình Húc

Thầy cúng

15

Ông Chíu Văn Thoòng

Thôn Khe Bốc, xã Tình Húc

Thầy cúng

16

Ông Dường Cắm Tắc

Thôn Khe Bốc, xã Tình Húc

17

Bà Chíu Nhì Múi

Thôn Khe Bốc, xã Tình Húc
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18

Ông Dường Cắm Sinh

Thôn Khe Bốc, xã Tình Húc

19

Bà Chíu Thị Mai

Thôn Khe Bốc, xã Tình Húc

20

Bà Chíu Nhì Múi

Thôn Khe Bốc, xã Tình Húc

21

Bà Chìu Thị Dính

Thôn Ngàn Vàng Giữa, xã Lục
Hồn

22

Bà Triệu Thị Hà

Thôn Ngàn Vàng Giữa, xã Lục
Hồn

23

Ông Phùn DảuLỷ

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

24

Ông Chíu Mùi Si

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

25

Ông Dường Cắm Chăn

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

26

Ông Phùn Cắm Sinh

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

27

Bà Phùn Thị Thanh

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

28

Ông Dường Chống Phát Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

29

Ông Chìu Tài Múi

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

30

Ông Phùn Cắm Lìn

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

31

Bà Phùn Thị Mai

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

32

Ông Dường Phúc Thím

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

33

Ông Dường Cắm Hếnh

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

34

Ông Chìu Quay Tắc

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

35

Bà Phùn Thị Hoa

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

36

Ông Chíu Sáng Sàu

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

37

Ông Phùn Tài Múi

Thôn Sông Moóc A, xã Đồng Văn

Bí thư,
trưởng thôn
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38

Ông Tằng A Xám

Thôn Khe Mọi, xã Đồng Văn

39

Ông Tằng Dảu Phồng

Thôn Sông Moóc B, xã Đồng Văn

40

Ông Dường Cắm Mềnh

Thôn Sông Moóc B, xã Đồng Văn

41

Ông Chìu Văn Phúc

Thôn Phai Làu, xã Đồng Văn

42

Ông Chíu Sáng Hếnh

Thôn Cầm Hắc, xã Đồng Văn

43

Bà Dường Nhì Múi

Thôn Cầm Hắc, xã Đồng Văn

44

Ông Chíu Chăn Dảu

Thôn Cầm Hắc, xã Đồng Văn

45

Bà Dường Thị Sinh

Thôn Cầm Hắc, xã Đồng Văn

46

Ông Dường Cắm Hiếng

Thôn Cầm Hắc, xã Đồng Văn

Bí thư,
trưởng thôn
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Phụ lục 4
HÌNH ẢNH

4.1. Cô gái người Dao Thanh Phán bên cây hồi
(Nguồn: Lô Văn Nghiệp, năm 2008)
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4.2. Ruộng bậc thangcủa người Dao Thanh Phán tại bản
Sông Moóc A, xã Đồng Văn
(Nguồn: Vi Ngọc Nhất, 2017)

4.3. Phụ nữ Dao Thanh Phán thêu trang phục truyền thống
vào dịp nông nhàn
(Nguồn: http://www.bienphong.com.vn/danh-thuc-tiem-nang-du-lich-binhlieu/, truy cập 20h56’ ngày 25/7/2018)
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4.4. Một nghi thức trong lễ cầu mùa của người Dao Thanh Phán,
bản Khe Bốc, xã Tình Húc
(Nguồn: tác giả, 26/3/2018)

4.5. Nghi lễ cấp sắc của người Dao Thanh Phán, bản Khe Bốc, Tình Húc
(Nguồn: Tác giả, 12/01/2018)
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4.6. Đám cưới của người Dao Thanh Phán, bản Phai Làu,
xã Đồng Văn
(Nguồn: Tác giả, 7/01/2018)

4.7.Món thịt lợn nấu gừng
(Nguồn: http://vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/26646 ,
truy cập 20h54 ngày 25/7/2018)
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4.8. Nhà trình tường của người Dao Thanh Phán phát triển dịch vụ
homestay tại bản Sông Moóc A, xã Đồng Văn
(Nguồn: Tác giả, 7/01/2018)

4.9. Chị Lý Thị Hạnh, thôn Phặt Chỉ, xã Đồng Văn đang dọn dẹp
homestay chuẩn bị đón khách du lịch
(Nguồn: http://www.qtv.vn/channel/6091/201712/phu-nu-dao-o-binh-lieulam-du-lichcong-dong-2580944/truy cong-dong-2580944,
Truy cập 20h50’ ngày 25/7/2018)
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4.10. Lễ tổng kết các lớp dân ca, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian và
nghiệpvụ du lịch tại huyện Bình Liêu tổ chức tại xã Đồng Văn
(Nguồn: Hoàng Việt Dũng, 28/02/2017)

4.11. Các em học sinh người Dao Thanh Phán mặc trang phục truyền
thốngđến trường
(Nguồn: Lê Thị Bẩy, năm 2018)
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4.12. Các hoạ tiết thêu trên gấu quần, yếm, đai lưng trong trang phục
của người phụ nữ Dao Thanh Phán
(Nguồn: Tác giả, 7/01/2018)

4.13. Trình diễn nghi lễ đón dâu người Dao Thanh Phán tại
Ngày hội kiêng gió
(Nguồn:http://vovworld.vn/vi-VN/sac-mau-cac-dan-toc-viet-nam/hoikieng-gio-cua-nguoi-dao-thanh-phan-o-quang-ninh-648725.vov,
truy cập 20h40’ ngày 25/7/2018.
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4.14. Giới thiệu trang phục phụ nữ Dao Thanh Phán tại cuốn sách
“Bình LiêuThiên nhiên – Cuộc sống – Con người
(Nguồn: Đỗ Giang, năm 2015)

4.15. Phụ nữ Dao Thanh Phán chụp ảnh hưởng ứng “Nụ cười Hạ Long”
(Nguồn: http://baoquangninh.com.vn/nu-cuoi-ha-long/201502/nghe-nhannguoi-dao-thanh-phan-voi-nu-cuoi-ha-long-2260053/,
truy cập 20h21’ ngày 25/7/2018)

