
DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU 

ĐỀ TÀI  

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Chức danh khoa 

học, học vị 
Cơ quan công tác 

1 Phạm Việt Dũng Chủ nhiệm đề tài 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam tỉnh 

Điện Biên 

2 Trần Thị Phương Thảo Thư ký đề tài 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

3 Phạm Công Khánh Thành viên chính 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

4 Đào Duy Trình Thành viên chính 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

5 Phạm Văn Thăng Thành viên chính 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

6 Đặng Minh Phương Thành viên chính 

Trung tâm Thông tin 

Xúc tiến Du lịch tỉnh 

Điện Biên 

7 Nguyễn Thanh Tâm Thành viên chính 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

8 Ths Vũ Thị Thanh Thành viên chính 
Ban Quản lý Di tích 

tỉnh Điện Biên 

9 Đinh Thị Mai Thành viên chính 
Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch 

10 Ths Nguyễn Thanh Sơn Thành viên chính 
Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
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THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

1. Thông tin chung 

- Tên đề tài: Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện 

Biên đến năm 2030 

- Chủ nhiệm đề tài: Phạm Việt Dũng 

- Tổ chức chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

- Thời gian thực hiện: Tháng 6/2020 - Tháng 6/2022 

2. Mục tiêu 

(i) Mục tiêu chung: 

 Nghiên cứu về vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử và hoạt 

động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị của di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển 

thế mạnh du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030. 

(ii) Mục tiêu cụ thể: 

- Nghiên cứu tổng quan về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn 

với phát triển du lịch và các loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử. 

- Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử 

và hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Xây dựng nội dung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch thông qua xây dựng nhóm sản 

phẩm du lịch, tuyến du lịch (xây dựng 2.000 bản đồ tuyến, điểm du lịch/sản phẩm 

du lịch); tổ chức tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ (xây dựng 01 phim phóng sự, 150 cuốn sách chuyên khảo, 

2.000 tờ gấp); tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thuyến minh viên, hướng dẫn 

viên cho 150 lượt học viên… 

- Định hướng phát triển và giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến 

năm 2030. 

3. Tính mới và sáng tạo 

(i) Về lý luận: Nghiên cứu đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý luận và 

thực tiễn về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên 

thế giới và ở Việt Nam, từ đó áp dụng những nội dung có liên quan và kế thừa các 

nghiên cứu, công trình nghiên cứu trước đó trong quá trình nghiên cứu đề tài; 

(ii)Về cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu: 

Nghiên cứu này đã tiếp cận tới rộng rãi nhiều đối tượng với sự đa dạng về lứa 

tuổi, giới tính, nghề nghiệp, kết hợp giữa điều tra điền dã và thu thập số liệu, nghiên 
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cứu tài liệu. Trong quá trình điều tra, ngoài các câu hỏi mang định tính, định lượng 

còn chú trọng khai thác các câu hỏi về đánh giá cá nhân. Qua đó tìm hiểu sâu về 

cảm nhận, mong muốn, nguyện vọng của khách du lịch về hoạt động du lịch tại di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

(iii)Về phạm vi nghiên cứu: 

Đây là nghiên cứu đầu tiên về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn 

với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Đề tài đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý luận và thực tiễn về 

bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch và loại 

hình du lịch gắn với di tích lịch sử; phân tích các yếu tố tác động đến bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch;  

4.2. Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

lịch sử; đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và mức độ hấp dẫn của di tích lịch 

sử Chiến trường Điện Biên Phủ; Đánh giá giá trị di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ dưới góc độ tài nguyên du lịch; Đánh giá điều kiện phát triển du 

lịch của di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. Phân tích nhu cầu và đánh 

giá sự hài lòng của khách du lịch về hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ; Đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

4.3. Nghiên cứu, xây dựng Quy trình xây dựng sản phẩm du lịch gắn với 

bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; 

trong đó nổi bật là các sản phẩm du lịch: tham quan, nghiên cứu, học tập; thăm 

chiến trường xưa; trải nghiệm; sinh thái dựa vào cộng đồng; tuyến du lịch nội 

tỉnh và ngoại tỉnh kết nối với di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

4.4. Trên cơ sở thực tiễn và nghiên cứu, đã xây dựng các định hướng chiến 

lược phát triển hoạt động du lịch tại Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

để Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ trở thành điểm nhấn, mốc son 

trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc; đề ra giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; đề xuất chính sách bảo 

tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với 

phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030. 

5. Sản phẩm 

5.1. Sản phẩm khoa học 

- 02 Bài báo khoa học: 

(1) Cục Di sản Văn hóa: http://dsvh.gov.vn/di-tich-lich-su-dien-bien-phu-

gan-voi-phat-trien-du-lich-ben-vung-3475 

(2) Đặc san Di sản Văn hóa, số 2, Quý II năm 2022.  

5.2. Sản phẩm đào tạo 
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Tập huấn cho 150 lượt học viên các nghiệp vụ hướng dẫn tại điểm và 

hướng dẫn trên tuyến về hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích 

lịch sử gắn với phát triển du lịch 

5.3. Sản phẩm ứng dụng 

a) 2000 Bản đồ tuyến, điểm du lịch/sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

b) 01 Phim phóng sự về sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

c) 2000 Tập gấp, 150 Cuốn sách chuyên khảo tuyên truyền, quảng bá về 

hoạt động du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ 

d) 20 báo cáo chuyên đề 

- Tổng quan về về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với 

phát triển du lịch và loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử. 

- Các yếu tố tác động đến bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

gắn với phát triển du lịch. 

- Báo cáo phân tích, xử lý số liệu. 

- Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và mức độ hấp dẫn của di tích lịch 

sử Chiến trường Điện Biên Phủ.  

- Đánh giá giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ dưới góc độ 

tài nguyên du lịch. 

- Đánh giá điều kiện phát triển du lịch của di tích lịch sử Chiến trường Điện 

Biên Phủ. 

- Phân tích nhu cầu và đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về hoạt động 

du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ.  

- Đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá 

trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Phân tích, đánh giá điểm mạnh và hạn chế của hoạt động bảo tồn, tôn tạo, 

phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du 

lịch. 

- Quy trình xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Xây dựng sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập 

- Xây dựng sản phẩm du lịch thăm chiến trường xưa. 

- Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm. 



5 
 

- Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 

- Xây dựng tuyến du lịch nội tỉnh và ngoại tỉnh kết nối với di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Phân tích SWOT về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

- Định hướng chiến lược phát triển hoạt động du lịch tại Di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ để Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ trở 

thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc 

- Giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ 

- Đề xuất chính sách bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030 

e) 01 Báo cáo tổng kết 

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại 

của kết quả nghiên cứu 

* Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng 

Trong quá trình thực hiện đề tài, thông qua các cuộc khảo sát điều tra, qua 

các buổi tọa đàm khoa học, hội thảo khoa học... các kết quả nghiên cứu có thể 

được xã hội hóa, được tiếp thu bởi các cán bộ tại địa phương. Ngoài ra, theo quy 

định hiện hành, các sản phẩm của đề tài được bàn giao cho cơ quan quản lý của 

địa phương. Những kết quả đó bao gồm cả phần cứng và phần mềm. Phần mềm 

có thể đưa lên trang thông tin chung của tỉnh Điện Biên (Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ) và các cơ quan liên quan để có thể khai 

thác và sử dụng. Kết quả nghiên cứu là luận chứng kinh tế quan trọng giúp cho 

các nhà hoạch định chính sách, nhà lãnh đạo quản lý tỉnh Điện Biên tham khảo 

để vận dụng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, phát triển du lịch của tỉnh 

Điện Biên. 

Đề tài thực hiện xây dựng sản phẩm du lịch tại các điểm di tích thành phần 

của di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ; quy trình xây dựng sản phẩm du 

lịch thăm chiến trường xưa góp phần xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, mang 

tính độc đáo, thu hút khách du lịch đến, đa dạng sản phẩm du lịch của tỉnh. Đề 

tài xác định tuyến du lịch trong tỉnh, liên tỉnh, liên vùng phát huy giá trị của di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, đưa di tích trở thảnh điểm nhấn, mốc 

son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc. 

- Báo cáo Tổng kết (báo cáo chính và báo cáo tóm tắt): Ban Quản lý Di 

tích tỉnh Điện Biên; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên; Bảo 

tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh Điện Biên…. 

- Báo cáo chuyên đề: Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên; Trung tâm 

Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên; Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện 

Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh Điện Biên….. 
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- Phim phóng sự tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch tại di tích lịch 

sử Chiến trường Điện Biên Phủ: Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên; Trung tâm 

Thông tin Xúc tiến Du lịch 

- Bản đồ tuyến, điểm du lịch/ sản phẩm du lịch: Ban Quản lý Di tích tỉnh 

Điện Biên; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện Biên; Bảo tàng 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh Điện Biên 

- Tập gấp tuyên truyền, quảng bá về hoạt động du lịch gắn với bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ:  Ban 

Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên; Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Điện 

Biên; Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Bảo tàng tỉnh Điện Biên 

- Sách chuyên khảo “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch”: Thư viện tỉnh,  thư viện 

các trường, Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên; Trung tâm Thông tin Xúc tiến 

Du lịch tỉnh Điện Biên; Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Bảo tàng 

tỉnh Điện Biên…. 

* Tác động và lợi ích mang lại 

- Việc nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và đề xuất các giải pháp phát huy giá trị 

di tích trong hoạt động du lịch sẽ được chuyển giao cho Ban quản lý di tích của 

tỉnh Điện Biên, góp phần nâng cao chất lượng quản lý di tích của tỉnh; cho 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch nhằm cung cấp cho các doanh nghiệp lữ 

hành, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao hiệu quả quảng bá, xúc tiến, góp 

phần phát triển du lịch của tỉnh đồng thời chuyển giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh làm các tư liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, bồi dưỡng quốc phòng -

an ninh... 

- Về giá trị khoa học; về giá trị thực tiễn của từng sản phẩm: 

+ Đề tài góp phần nâng cao nhận thức của địa phương về hoạt động bảo 

tồn di tích trong khai thác xây dựng các sản phẩm du lịch. 

+ Đề tài góp phần hoàn thiện cơ sở lý luận về loại hình du lịch tối (du lịch 

thăm chiến trường xưa) ở Việt Nam. 

- Về Hiệu quả kinh tế: Tổ chức tập huấn cho 150 lượt học viên các nghiệp 

vụ hướng dẫn viên tại điểm và hướng dẫn trên tuyến hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ, 

góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ 

khoa học và thực tiễn cung cấp các giải pháp nhằm phát huy giá trị các di tích 

trở thành các sản phẩm du lịch tạo ra nguồn thu từ hoạt động du lịch. 

- Về hiệu quả xã hội-môi trường: 

+ Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ khoa học và thực tiễn để tham 

khảo trong hoạch định chính sách liên quan đến hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát 

huy giá trị của di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. 

+ Hệ thống tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện đề tài là tài liệu 

tham khảo tốt giúp cho các bên quan tâm có thêm thông tin đảm bảo độ tin cậy 
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hơn trong việc xác định mô hình du lịch cho các tỉnh, các địa phương có mô 

hình phát triển du lịch tương tự trong cả nước (Tổng cục Du lịch). 

+ Đề tài được thực hiện bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện 

Biên. Đây là cơ hội để nâng cao năng lực nghiên cứu, phát huy kinh nghiệm 

thực tiễn của cán bộ quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần nâng cao trình 

độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu. Trong quá trình nghiên cứu, hội thảo khoa 

học “Nội dung và giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch đến năm 2030 đã được tổ 

chức vào ngày 06/5/2022”, tọa đàm khoa học sẽ được tổ chức sẽ góp phần nâng 

cao sự hiểu biết của của cán bộ nghiên cứu.  

+ Các nội dung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ góp phần tuyên truyền, quảng bá đến các doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch, khách du lịch về các hoạt động du lịch tại di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ. 
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PHẦN I. MỞ ĐẦU 

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

1. Sự cần thiết phải triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Nghiên cứu bảo tồn di tích lịch sử văn hoá được nhiều quốc gia trên thế 

giới và các nhà khoa học khai thác và phân tích. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng: 

di sản văn hoá là thành tố quan trọng để phát triển du lịch của một địa phương 

bởi di sản văn hoá là một phương cách hữu hiệu để con người tìm về giá trị lịch 

sử của địa phương. Việc khai thác giá trị của các di tích lịch sử văn hoá góp 

phần bảo tồn các di tích, đồng thời làm gia tăng thu nhập của địa phương, tạo 

nên các sản phẩm du lịch mới, hình thành các loại hình du lịch mới: du lịch tối 

và du lịch thăm lại chiến trường xưa.  

Du lịch tối và du lịch thăm lại chiến trường xưa là loại hình du lịch được 

phát triển ở nhiều khu vực trên thế giới châu Phi, châu Âu, Trung Quốc… giúp 

khách du lịch tìm về với quá khứ lịch sử của các quốc gia. Các nghiên cứu về du 

lịch tối và du lịch thăm lại chiến trường xưa khai thác giá trị của các di tích lịch 

sử như các nghiên cứu của  J. John Lennon, Malcolm Foley (2000); Sharpley 

R.,Stone, P. (2009); Yunus Topsakal , Remziye Ekici (2014); Yunus Topsakal , 

Remziye Ekici (2014); Fonseca AP, Seabra C, Silva C (2016) 

Ở Việt Nam, với lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, 

số lượng các di tích văn hoá lịch sử gắn liền với các cuộc đấu tranh của cha ông 

ta rất lớn. Hiện nay nước ta có 112 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng, chia 

thành các nhóm di tích lịch sử. 

Điện Biên là một tỉnh miền núi biên giới phía Tây Bắc Tổ quốc, có vị trí 

chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng; có 455,572 km đường 

biên giới chung với 2 quốc gia: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa dân 

chủ nhân dân Lào; có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, nhiều 

lễ hội dân gian của các dân tộc thiểu số đã và đang được sưu tầm, nghiên cứu, 

phục dựng để phát huy giá trị phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân. Đặc biệt, 

Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, là một trong mười di tích cấp Quốc 

gia đặc biệt quan trọng được xếp hạng đầu tiên trong cả nước năm 2009 với 22 

điểm di tích thành phần; di tích nằm trên địa bàn các huyện: Tuần Giáo, Điện 

Biên và thành phố Điện Biên Phủ; năm 2015 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

bổ sung 23 điểm di tích thành phần khác nâng tổng số điểm di tích được công 

nhận lên tổng số 45 điểm di tích. 

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, là nơi ghi 

dấu sự kiện chiến thắng vĩ đại “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” của 

quân và dân ta; đánh dấu sự sụp đổ thành trì của chế độ Thực dân kiểu cũ thiết 

lập tại Đông Dương cũng như trên toàn thế giới; trở thành biểu tượng của sự kế 

thừa, phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ 

nước của dân tộc Việt Nam.  

https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22J.+John+Lennon%22
https://www.google.com.vn/search?hl=vi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Malcolm+Foley%22
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Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được thực hiện công tác bảo 

tồn thông qua Dự án tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu di tích lịch 

sử Chiến thắng Điện Biên Phủ tại Quyết định số 225/QĐ-TTg, ngày 26 tháng 02 

năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án tổng thể Bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, tỉnh Lai 

Châu.Tuy nhiên, việc bảo tồn và khai thác giá trị của di tích gắn với hoạt động 

du lịch chưa được thực hiện đầy đủ, các sản phẩm du lịch còn nghèo nàn, chưa 

thu hút được được lượng khách du lịch lớn và đa dạng về thành phần khách. Với 

cách tiếp cận bảo tồn di tích trong hoạt động du lịch, đề tài tập trung vào các 

mục tiêu đưa ra giải pháp, hướng khai thác sản phẩm du lịch để bảo tồn, tôn tạo 

giá trị của di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát 

triển du lịch tỉnh Điện Biên; định hướng chiến lược phát triển di tích Quốc gia 

đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ thành điểm đến trung tâm của vùng Tây 

Bắc. Với mục tiêu đó, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp tỉnh năm 2020 “Nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch 

sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, gắn với phát triển du lịch 

tỉnh Điện Biên đến năm 2030”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu về vấn đề bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử và 

hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị của di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ gắn 

với phát triển thế mạnh du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Nghiên cứu tổng quan về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử 

gắn với phát triển du lịch và các loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử. 

- Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch 

sử và hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Xây dựng nội dung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch thông qua xây dựng 

nhóm sản phẩm du lịch, tuyến du lịch (xây dựng 2.000 bản đồ tuyến, điểm du 

lịch/sản phẩm du lịch); tổ chức tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch tại di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ (xây dựng 01 phim phóng sự, 150 cuốn 

sách chuyên khảo, 2.000 tờ gấp); tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ thuyến 

minh viên, hướng dẫn viên cho 150 lượt học viên… 

- Định hướng phát triển và giải pháp bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện 

Biên đến năm 2030. 
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II. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU THUỘC LĨNH VỰC 

CỦA NHIỆM VỤ 

1. Các công trình nghiên cứu ở ngoài nước 

Di tích lịch sử văn hóa là loại tài nguyên vô cùng quan trọng để phát triển 

du lịch. Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị của các công trình di tích lịch sử gắn 

với phát triển du lịch của một địa phương, một quốc gia, một khu vực đã được 

nhiều học giả và tổ chức nghiên cứu. Tiêu biểu có thể kể đến tổ chức UNESCO 

(2006) phát hành Sách hướng dẫn dành cho các quốc gia Châu Phi về di sản văn 

hóa và phát triển cộng đồng. Bằng việc phân tích một số lý luận về khái niệm và 

tầm quan trọng của di sản văn hóa, phân loại di sản văn hóa, vai trò và chức 

năng của chính quyền địa phương, vấn đề liên kết giữa chính sách quy hoạch 

vùng và bảo tồn phát huy giá trị di sản cũng như đưa ra một số trường hợp điển 

hình đã bảo tồn và thúc đẩy khai thác thành công các di sản văn hóa để phát 

triển địa phương, cuốn sách là công cụ quan trọng giúp chính phủ và cộng đồng 

địa phương ra quyết định cho vấn đề bảo tồn và khai thác di sản văn hóa.  

Nếu công trình của UNESCO đề cập đến cả hai loại chính bao gồm: di sản 

dưới dạng vật chất hữu hình và di sản phi vật thể, thì Gulnara Ismagilova và 

cộng sự (2014) tập trung vào di tích lịch sử văn hóa, theo đó tác giả chia đối 

tượng này thành 6 nhóm chính, đó là: 1) các tác phẩm văn hóa đồ họa và các 

kiệt tác nghệ thuật khác, các điểm diễn ra các lễ hội; 2) các di tích lịch sử; 3) các 

di tích khảo cổ; 4) các công trình tôn giáo, địa điểm hành hương; 5) các địa 

điểm, khu vực, dấu tích mang đặc trưng dân tộc; 6) các di tích kiến trúc cảnh 

quan. Bên cạnh đó, tác giả cũng phân tích năm lý do giải thích tại sao di sản văn 

hóa là thành tố quan trọng để phát triển du lịch của một địa phương, một quốc 

gia, bao gồm: 1) di sản văn hóa là tài nguyên quan trọng để thu hút khách du 

lịch vì nhu cầu tham quan các di tích lịch sử là một trong những động cơ quan 

trọng nhất của hoạt động du lịch; 2) Các di sản văn hóa là tài sản quan trọng 

giúp các địa phương tạo thu nhập và phát triển kinh tế; 3) Các di sản văn hóa 

đóng vai trò quan trọng trong việc khắc phục tính mùa vụ và phân phối các 

luồng khách trên một khu vực lãnh thổ; 4) Các di sản văn hóa giúp tạo ra hình 

ảnh nhận diện, thương hiệu cho địa phương; 5) di sản văn hóa giúp tạo ra niềm 

tự hào của người dân địa phương và khuyến khích họ chia sẻ điều đó với khách 

du lịch. Có thể nói vấn đề bảo tồn di sản văn hóa mang tính khu vực rất rõ ràng, 

và trong thực tiễn các hoạt động liên quan đến vấn đề này đều phải gắn với 

những đặc điểm về tự nhiên, xã hội và kinh tế của các khu vực cụ thể. Trung tâm 

bảo tồn lịch sử của Georgia (2010) cũng phát hành cuốn sách hướng dẫn phát 

triển du lịch di sản. Cuốn sách này được thiết kế để giúp các cộng đồng tại cộng 

hòa Georgia phát triển các chương trình du lịch di sản và giúp họ khai thác các 

giá trị tài nguyên lịch sử và văn hóa cũng như các điểm tham quan của mình để 

thu hút khách du lịch.  

Nhìn chung các công trình trên không tập trung vào một loại hình di tích cụ 

thể mà nghiên cứu các vấn đề bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích văn 

hóa lịch sử nói chung.  
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Đối với loại hình di tích chiến tranh, đặc biệt là các chiến trường, số 

lượng các công trình nghiên cứu còn tương đối hạn chế. Ryan, C. (2007) đã 

tổng hợp và biên tập rất nhiều các công trình nghiên cứu về du lịch thăm chiến 

trường với rất nhiều các trường hợp điển hình tại Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nam 

Thái Bình Dương và Châu Âu thế kỷ 20 và 21. Biên tập viên ưu tiên câu hỏi ai 

chịu trách nhiệm cho phép xác nhận tính nguyên bản của điểm di tích thay vì 

tập trung vào các cuộc tranh luận mang tính học thuật phổ biến hơn về việc 

một di tích là nguyên bản hay được xây dựng để hiểu lý do tại sao một số chiến 

trường được bảo tồn và những điểm khác thì không, tại sao các diễn giải và 

chức năng văn hóa của các địa điểm chiến trường lại khác nhau, và cuối cùng, 

tại sao mọi người ghé thăm các địa điểm chiến đấu. Dunkley R, Morgan N, 

Westwood S (2011) cung cấp cái nhìn sâu sắc về động cơ và trải nghiệm của 

khách du lịch đến thăm các di tích liên quan đến chiến tranh và xung đột, cụ 

thể là 25 cá nhân tham gia chuyến tham quan chiến trường Thế chiến thứ nhất 

của Somme và Ypres. Tác giả xem xét một loạt các nghiên cứu trước đó về du 

lịch, nhân chủng học và xã hội học liên quan đến du lịch chiến tranh, tưởng 

nhớ và sự hồi tưởng của cá nhân và tập thể. Phân tích của tác giả cho những 

trải nghiệm tham quan chiến trường có ý nghĩa sâu sắc, tác động phức tạp đến 

du khách và thậm chí tạo ra những thay đổi lớn cho cuộc sống của họ.  

Về các di tích chiến tranh ở Việt Nam, rất hiếm hoi một số tác giả có công 

trình có nghiên cứu đến các di tích chiến tranh ở Việt Nam như Keyes, M. 

(2012) và Anna Upton (2015). Keyes, M. (2012) đã đi khảo sát để khám phá về 

bản chất của mong muốn tham quan chiến trường của khách du lịch, những tác 

động của các chương trình du lịch loại hình này tới nhận thức của họ và ý nghĩa 

đạo đức của du lịch thăm chiến trường đối với người dân địa phương tại một số 

di tích chiến tranh nổi tiếng ở Đông Hà (Quảng Trị), Huế, Hội An và Vũng Tàu. 

Trong khi đó Anna Upton (2015) đã sử dụng cách tiếp cận định tính để nghiên 

cứu về các trải nghiệm của du khách khi đi tham quan các địa điểm bao gồm 

Bảo tàng chứng tích chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh, địa đạo Củ Chi và 

thôn Mỹ Lai nơi xảy ra cuộc thảm sát của quân đội Hoa Kỳ vào năm 1968. 

Về chiến trường Điện Biên Phủ và các di tích có liên quan, rất tiếc là hiện 

nay các học giả trên thế giới chưa quan tâm và nghiên cứu về việc bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá trị di tích mà các công trình chủ yếu tập nghiên cứu về khía 

cạnh lịch sử, quân sự và chính trị. 

Nhìn chung, phần lớn các công trình nghiên cứu trên thế giới chủ yếu tập 

trung vào việc nghiên cứu vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa 

nói chung mà không nhiều công trình nghiên cứu cụ thể loại hình di tích lịch sử 

nói chung và di tích chiến tranh nói riêng. Đặc biệt có thể khẳng định hiện nay 

chưa có công trình nào của các tác giả nước ngoài nghiên cứu về công tác bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát 

triển du lịch. Đây là khoảng trống quan trọng rất cần sự quan tâm nhiều hơn nữa 

của các học giả trên thế giới để Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng 

có các giải pháp tốt nhất để tổ chức và quản lý tốt hơn hoạt động bảo tồn, phát 

huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. 
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2. Các công trình nghiên cứu trong nước 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã nhận thức đúng đắn về vai 

trò của di sản văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội thông qua các quan điểm, 

chính sách, pháp luật và chiến lược cụ thể. Di sản văn hóa được coi là “cốt lõi 

của bản sắc dân tộc” bởi nó được coi là yếu tố cấu thành đặc trưng của nền văn 

hóa. Di sản văn hoá Việt Nam là kết tinh trí tuệ, tình cảm, truyền thống của các 

thế hệ. Mặc dù phải trải qua biết bao biến cố của lịch sử, bị mất mát, hủy hoại 

bởi chiến tranh và điều kiện khắc nghiệt của thiên nhiên, nhưng kho tàng di sản 

văn hóa của dân tộc ta vẫn vô cùng phong phú và đa dạng. Di sản văn hóa có ý 

nghĩa to lớn trong việc hình thành nhân cách con người Việt Nam trong quá 

khứ, hiện tại và tương lai, là nguồn lực quan trọng đóng góp trực tiếp vào sự 

nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. 

Nội dung chiếm số lượng nhiều bài viết nhất là câu chuyện bàn về bảo tồn 

và phát huy giá trị di sản văn hóa. Đây là những vấn đề quan trọng trong hoạt 

động quản lý di sản văn hóa. Tác giả Hà Văn Tấn nhận xét “Các di tích lịch sử - 

văn hóa đang trong tình trạng SOS khẩn cấp... Nếu chúng ta không có những 

chính sách bảo tồn thì ngay cả các di tích quý giá ấy cũng sẽ bị mất đi, mà một 

dân tộc đánh mất đi di tích lịch sử văn hóa là một dân tộc đánh mất trí nhớ…”.  

Trong lĩnh vực bảo tồn di sản văn hóa vật thể, nhiều nghiên cứu thống nhất 

quan điểm cho rằng cần bảo tồn ở dạng nguyên gốc, giữ được tính xác thực của 

di tích lịch sử - văn hóa. Trong bài “Tu bổ, tôn tạo di tích, lý luận và thực tiễn”, 

tác giả Nguyễn Quốc Hùng, Tác giả Nguyễn Hữu Toàn hay tác giả Lưu Trần 

Tiêu khẳng định: “yêu cầu tối thượng của công tác bảo tồn gìn giữ tối đa các yếu 

tố cấu thành di tích”. Bên cạnh hoạt động bảo tồn di sản văn hóa thì nhiều bài 

viết hướng tới việc phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt trong hoàn cảnh đất 

nước đang phát triển mạnh mẽ thì vấn đề bảo tồn - phát triển là hai mệnh đề 

được đặt ra mà nhiều nhà quản lý tốn nhiều thời gian quan tâm, nghiên cứu tìm 

hướng giải quyết cho phù hợp. Bảo tồn và phát huy luôn gắn liền với nhau như 

một cặp phạm trù, nếu các di tích không được bảo tồn, theo thời gian di tích sẽ 

dần biến mất; nếu các giá trị của di tích không được khai thác sử dụng phục vụ 

cộng đồng xã hội thì trải qua thời gian nó sẽ làm di sản mờ dần, chìm vào quên 

lãng. Do đó, bảo tồn là căn bản, làm cơ sở sáng tạo, phục vụ phát huy và ngược 

lại phát huy giúp cho bảo tồn 15 di sản văn hóa được tốt hơn, tỏa sáng hơn. Di 

sản văn hóa chỉ được chọn lọc, kế thừa và bảo vệ khi nó thực sự có ích cho con 

người hiện tại và cần thiết cho các thế hệ tương lai. Trong bài viết “Vai trò của 

di tích lịch sử văn hóa trong phát triển kinh tế xã hội”, tác giả Từ Mạnh Lương 

phân tích vai trò cụ thể của các di tích đối với phát triển kinh tế và đối với sự 

phát triển của xã hội, cho rằng di tích là nguồn lực để phát triển kinh tế, các di 

tích “là tài sản văn hóa của mỗi quốc gia, là nguồn lực để phát triển”. Điều này 

cũng đồng quan điểm với tác giả Nguyễn Thế Hùng khi ông cho rằng “di tích 

còn mang ý nghĩa là nguồn lực cho phát triển kinh tế, một nguồn lực rất lớn, sẵn 

có nếu được khai thác, sử dụng tốt sẽ góp phần không nhỏ cho việc phát triển 

kinh tế đất nước và nó càng có ý nghĩa to lớn khi đất nước đang rất cần phát huy 

tối đa nguồn nội lực để phát triển”. Các tác giả Lê Hồng Lý, Dương Văn Sáu, 
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Đặng Hoài Thu trong cuốn Quản lý di sản văn hóa với phát triển du lịch cho 

rằng phát triển du lịch là một trong những biện pháp cơ bản, hữu hiệu giúp cho 

quá trình quản lý di sản đạt hiệu quả cao. Các tác giả này còn nhấn mạnh: “Biến 

di sản thành hàng hóa thông qua hoạt động du lịch là một quan điểm đúng trong 

giai đoạn xây dựng một nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện 

nay”. 

Trong vấn đề Bảo tồn tôn tạo di tích có thể thấy tác giả Đặng Văn Bài 

trong bài viết “Bàn về tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa là hoạt động khoa 

học có tính đặc thù chuyên ngành” đã cho rằng hoạt động tu bổ, tôn tạo di tích là 

một khoa học liên ngành. Do vậy, tuy không phải là một bộ môn khoa học độc 

lập, song cần có những nguyên tắc riêng như: 1) Trân trọng yếu tố nguyên gốc; 

2) Nghiên cứu liên ngành; 3) Đưa ra giải pháp tu bổ tối ưu; 4) Chỉ tu bổ, tôn tạo 

khi có căn cứ khoa học xác thực; 5) Theo đuổi mục tiêu gia cố tăng cường để 

gìn giữ di tích; 6) Quá trình tu bổ, tôn tạo di tích phải được đặt dưới sự giám sát 

nghiêm ngặt của nhà quản lý, tư vấn giám sát và của cộng đồng. Khi “Bàn về tu 

bổ, tôn tạo di tích lịch sử - văn hóa Bắc Ninh” tác giả đã dẫn ra bốn trường hợp 

cụ thể tu bổ di tích có kết quả đáng khích lệ trong thực hiện dự án đầu tư bảo tồn 

- phát huy giá trị di sản văn hóa là: Đền Lý Bát Đế; chùa Dạm; chùa Phật tích; 

đình Đình Bảng. Tác giả đề cập trực tiếp hai dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa ở 

Bắc Ninh, đó là chùa Dạm và chùa Phật Tích. Cả hai di tích kiến trúc cổ, có thể 

đã từng được coi là Đại danh lam, tồn tại dưới dạng phế tích, nhưng vận dụng 

hai phương pháp tu bổ, tôn tạo trái ngược nhau. Với “chùa Dạm ngôi Quốc tự 

nổi tiếng, được bảo tồn nguyên trạng dấu tích kiến trúc phát lộ qua khai quật 

khảo cổ học, chỉ phỏng dựng các hạng mục công trình bao quanh di tích gốc”, 

tuy nhiên việc làm này cũng gặp phải trở ngại về mặt bằng quanh di tích gốc. 

Với chùa Phật Tích được phục dựng căn bản dựa vào bản vẽ kiến trúc của Louis 

18 Bezacier, kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp và kết quả khai quật nền móng 

các hạng mục kiến trúc thời Lê Trung Hưng, nhưng việc thực hành trường phái 

trùng tu phong cách, là trường phái trái ngược với bảo tồn nguyên trạng. 

Tác giả Trịnh Thị Minh Đức - Phạm Thị Thu Hương trong “Bảo tồn di tích 

lịch sử văn hóa” đã nêu ra những nội dung căn bản của công tác bảo tồn di tích 

lịch sử - văn hóa, khái niệm, chức năng, đối tượng của hoạt động bảo tồn di tích, 

đến nội dung công việc cụ thể như: kiểm kê, xếp hạng, bảo quản, tu bổ, phục hồi 

và phát huy giá trị di tích. Phần nghiên cứu tại chương IV, đã nêu ba khái niệm 

cơ bản: bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích. Đã tổng hợp lược sử bảo quản, trùng 

tu các di tích kiến trúc qua lát cắt vào các thời kỳ cổ đại, trung đại và thời cận 

đại, chỉ ra những nguyên nhân làm biến đổi và hủy hoại di tích, các nguyên tắc 

bảo quản tu bổ và phục hồi di tích, cho tới việc lập dự án bảo quản, tu bổ và 

phục hồi di tích. 

Tác giả Lưu Trần Tiêu với bài viết “Mấy vấn đề về nguồn nhân lực trong 

hoạt động bảo tồn di tích Lịch sử - Văn hóa” đã chỉ ra những nội dung cần và đủ 

để các hoạt động bảo tồn, tu bổ di tích tiến hành có kết quả tốt. Từ việc vai trò 

quyết định trong hoạt động bảo tồn, tu bổ di tích là yếu tố “con người” tác giả 

viết “Về mặt bản chất, nguồn nhân lực trong hoạt động bảo tồn di tích không 



14 
 

phải là phương tiện, mà là mục tiêu xây dựng phát triển một đội ngũ cán bộ…”. 

Trên quan điểm phân tích đó, tác giả nêu ra những nguyên tắc nhằm đào tạo, xây 

dựng và phát triển nguồn nhân lực trong hoạt động bảo tồn di tích hiện nay ở 

nước ta. Ngoài các tác giả, tác phẩm nêu trên còn có nhiều bài viết về hoạt động 

tu bổ của các nhà nghiên cứu như: “Một số kết quả nghiên cứu khoa học về di 

tích và công tác bảo tồn di tích” của Viện Bảo tồn di tích chủ biên và xuất bản 

năm 2005, 2006, 2008, là tài liệu lưu hành nội bộ, phục vụ nghiên cứu và thực 

hiện chuyên môn, nhưng trong đó có một số bài nghiên cứu có giá trị tham khảo 

cụ thể,“Quy trình bảo quản các cấu kiện gỗ trong trùng tu di tích” của tác giả Đỗ 

Ngọc Cương; những cấu kiện “Chân tảng đá trong kiến trúc dân gian truyền 

thống của người Việt” của Tạ Quốc Khánh hay “Bảo quản bề mặt gạch” của tác 

giả Nguyễn Trọng Oánh, đặc biệt qua bài viết “Tam quan chùa Việt ở đồng bằng 

Bắc bộ qua các thời kỳ lịch sử”, của tác giả Vũ Hà Ngân đã khắc họa diễn trình 

lịch sử phát triển về một trong những thành tố quan trọng trong tổng thể ngôi 

chùa Việt đó là “Tam quan” qua các thời kỳ lịch sử từ Lý-Trần, Lê Sơ, Mạc, Lê 

Trung Hưng, cho đến Tây Sơn và Nguyễn. 

Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới đều lấy di tích làm hạt nhân để 

xây dựng chiến lược phát triển du lịch văn hóa. Trước đây, thông qua các chức 

năng sử dụng của di sản/di tích để phục vụ trực tiếp cho nhu cầu sinh hoạt của 

cộng đồng cư dân tại địa phương có di tích là chủ yếu. Nguồn thu qua khai thác 

di tích hầu như không có. Trong giai đoạn hiện nay, các di tích không chỉ có 

chức năng sử dụng vốn có của nó mà còn thông qua các giá trị chứa đựng trong 

mỗi di tích để thu hút khách tham quan trong và ngoài nước. Việc tạo ra các sản 

phẩm du lịch độc đáo từ các di sản văn hóa được cho là một phương thức khai 

thác có hiệu quả và thu hút được công chúng. Trong bài “Di sản văn hóa - nhân 

tố quan trọng góp phần bảo vệ, xây dựng phát triển đất nước”, tác giả Phạm 

Quang Nghị cho rằng: Di sản văn hóa đang đứng trước những thử thách khốc 

liệt của cơ chế thị trường. Những giá trị bền vững của di sản văn hóa chỉ thực sự 

hấp dẫn và trở thành những sản phẩm văn hóa độc đáo, có ý nghĩa tiềm năng du 

lịch nếu chúng ta biết phát huy những giá trị đích thực, những thế mạnh mà 

không bị lôi cuốn vào xu thế thương mại hóa tầm thường.  

Tác giả Trương Quốc Bình trong bài viết “Đổi mới hoạt động bảo vệ và phát 

huy giá trị kho tàng di sản văn hóa” đăng trên Tạp chí Cộng sản cũng cùng quan 

điểm như trên. Bên cạnh những bài viết nghiên cứu trên đây, chủ yếu được đăng 

tải trên các tạp chí chuyên ngành như Di sản văn hóa, Nghiên cứu văn hóa, Văn 

hóa Nghệ thuật...Vấn đề quản lý, bảo tồn - phát huy giá trị di sản văn hóa còn 

được đề cập trong một số cuốn sách, một số hội thảo khoa học và các tập giáo 

trình giảng dạy. Năm 2003, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và 

Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức hội thảo Vấn đề bảo vệ và phát huy giá trị di 

sản văn hóa với sự nghiệp đổi mới đất nước.  

Đầu năm 2010, Viện Bảo tồn di tích đã tổ chức hội thảo “Tính liên ngành 

trong bảo tồn di tích tại Hà Nội”. Trong cuốn Phát triển văn hóa Việt Nam giai 

đoạn 2010 - 2020, xu hướng và giải pháp do Phạm Duy Đức chủ biên, có đề cập 

đến thực trạng xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam trong 25 năm đổi mới 
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(1986 - 2010) trong các thực trạng khác nhau của nền văn hóa Việt Nam, các tác 

giả có nêu ra thực trạng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân 

tộc. Công trình nghiên cứu Chương trình Khoa học cấp nhà nước KX.09 Bảo 

tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội do tác giả 

Nguyễn Chí Bền chủ biên, đã cho chúng ta thấy được những vấn đề về lý luận 

bảo tồn di sản văn hóa vật thể cũng như thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị 

của di sản văn hóa vật thể Thăng Long - Hà Nội. Tuyển tập Một con đường tiếp 

cận di sản văn hóa do Cục Di sản Văn hóa tập hợp, biên soạn và xuất bản từ năm 

2005 đến năm 2012 gồm 6 tập, mỗi tập là tuyển tập các bài viết của các nhà 

quản lý, nhà nghiên cứu đăng trên Tạp chí Di sản văn hóa. Đây là những công 

trình nghiên cứu từ nhiều góc độ tiếp cận, mang tính lý luận, những đề tài khoa 

học, những trao đổi kinh nghiệm thực tiễn rất có giá trị đối với sự nghiệp bảo vệ 

và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; Phát triển du lịch gắn với bảo tồn các 

di tích lịch sử văn hóa và danh thắng tỉnh Kiên Giang - Nguyễn Thị Ngọc Băng, 

luận văn thạc sĩ du lịch, Trường đại học khoa học và xã hội nhân văn 

Trong khi đó các công trình nghiên cứu đề cập tới vấn đề bảo tồn tôn tạo 

và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ trong phát triển 

Du lịch chưa được quan tâm đầy đủ. Một trong những công trình đầu tiên liên 

quan tới vấn đề này đó là hội thảo “Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử 

Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong mối liên kết 

với vùng Tây Bắc” tổ chức năm 2014 nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng 

Điện Biên Phủ. Qua hội thảo cho chúng ta thấy được một bức tranh toàn cảnh về 

vấn đề bảo tồn phát huy giá trị di tích của các tác giả Phạm Văn Hưng, Bảo tàng 

chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ…Không chỉ vậy vấn đề liên quan tới thực 

trạng, tiềm năng cũng như xây dựng, quảng bá hình ảnh, tạo các sản phẩm du 

lịch đặc thù gắn liền với di tích cũng được đề cập thông qua bài viết của các tác 

giả như Nguyễn Văn Mạnh, Trần Minh Hòa, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Phú 

Đức.. 

Ngoài ra tác giả Trần Đức Vượng đã đề cập tới việc phát huy các giá trị 

của di tích chiến thắng Điện Biên Phủ trong giáo dục truyền thống thông qua 

việc bảo tồn tôn tạo các di tích cũng như kết hợp việc tuyên truyền giáo dục 

trong nhà trường…Cũng ý đó Nguyễn Xuân Năng và Đào Duy Nam nhấn mạnh 

những việc tỉnh Điện Biên đã làm trong việc bảo tồn, tôn tạo di tích, phân tích 

yếu tố tích cực cũng như đưa ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh chất lượng bảo 

tồn di tích. 

Như vậy có thể thấy mặc dù rất cố gắng nhưng các tác giả kể trên vẫn chỉ 

dừng mức độ nghiên cứu  ở việc nêu các vấn đề liên quan tới di tích, trong khi 

đó việc phát huy các giá trị đó như thế nào, các công việc tiến hành cũng như 

các bước đi cụ thể để xây dựng một sản phẩm du lịch độc đáo vẫn chưa được 

hoàn thiện. Chính vì vậy vấn đề đặt ra cần có một hệ thống lý luận cũng như 

những hướng giải quyết một cách đồng bộ trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy 

giá trị di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ thành một trong những sản 

phẩm du lịch độc đáo đã trở thành một vấn đề cấp bách hiện nay. 
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Tại Điện Biên, các đề tài nghiên cứu cấp tỉnh đã bắt đầu có những nghiên 

cứu liên quan tới Du lịch như: Đặng Thị Oanh, Lễ hội dân gian các dân tộc thiểu 

số tỉnh Điện Biên với vấn đề bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch của tỉnh; 

Đề tài nghiên cứu cấp tỉnh - Hội văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên; Bùi Minh 

Thu (2006), Tổ chức lãnh thổ du lịch tỉnh Điện Biên, luận văn thạc sĩ địa lý du 

lịch, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.... 

Việc xây dựng sản phẩm du lịch, tạo thương hiệu điểm đến cho Điện Biên 

Phủ được tác giả Dương Văn Sáu đề cập khá chi tiết, tác giả chỉ ra đặc trưng của 

du lịch Điện Biên là “du lịch đỏ” - red tourism - du lịch lịch sử, cách mạng. Từ 

đó đề xuất các sản phẩm du lịch để đưa ra ý tưởng Xây dựng hình tượng lịch sử 

“Đêm chiến trường” ở Điện Biên Phủ. Đây sẽ là sản phẩm du lịch đặc thù duy 

nhất có trên địa bàn một thành phố lịch sử như thành phố Điện Biên Phủ của 

Việt Nam. “Đêm chiến trường” sẽ diễn ra trên không gian thành phố Điện Biên 

Phủ, trong thời gian đêm mồng 6 chuyển sang ngày mồng 7 tháng 5 hàng năm. 

Trong đêm này, cần phục dựng, tái hiện lại hình ảnh một đêm như những đêm 

chiến trường khốc liệt đã từng diễn ra ở nơi đây vào những ngày đầu tháng 5 

năm 1954. Đó là những thời khắc lịch sử không bao giờ lặp lại, sẽ là ấn tượng 

không thể nào quên với những ai đã trải qua, để lại ấn tượng sâu sắc với những 

người sinh thời hậu chiến, không trải qua các cuộc chiến tranh.  

Tiếp đến phải kể tới luận văn thạc sỹ, Nghiên cứu phát triển du lịch văn 

hóa tỉnh Điện Biên của Đặng Thanh Nhường đã làm rõ những vấn đề lý luận và 

thực tiễn về du lịch văn hóa. Đánh giá điều kiện phát triển du lịch văn hóa ở 

Điện Biên. Phân tích thực trạng của hoạt động du lịch văn hóa ở Điện Biên. Đề 

xuất những giải pháp phù hợp để phát triển du lịch văn hóa nhằm góp phần thúc 

đẩy sự phát triển của ngành du lịch Điện Biên nói riêng và nền kinh tế xã hội 

của tỉnh Điện Biên nói chung.  

Cùng với thời gian đã bắt đầu có những tác giả quan tâm tới sự phát triển 

du lịch của Điện Biên, tuy nhiên chưa nhiều. Mặc dù các tác giả đã cố gắng nêu 

bật các tiềm năng du lịch vốn có trong đó nêu bật di tích chiến trường Điện Biên 

Phủ. Tuy nhiên điều đáng tiếc là các tác giả không đặt trọng tâm các nghiên cứu 

của mình vào di tích chiến trường Điện Biên Phủ mà lại phân tích quá dàn trải. 

Do đó đã chưa thể đưa ra được đánh giá đầy đủ cũng như không thể xây dựng 

được sản phẩm du lịch có tính chất đặc thù của di tích. Chính vì vậy vấn đề khảo 

sát và nghiên  cứu một cách toàn diện di tích cần phải được triển khai một cách 

đồng bộ và sớm nhất có thể, từ đó xây dựng một chiến lược quảng bá thương 

hiệu cũng như tạo dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc phục vụ du khách cũng 

như tạo cơ hội để giữ chân du khách nhiều ngày trên địa bàn hơn nữa. 

III. NỘI DUNG CỦA NHIỆM VỤ 

Nội dung 1: Nghiên cứu tổng quan về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích lịch sử gắn với phát triển du lịch và loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử 

1.1. Tổng quan về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với 

phát triển du lịch và loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử. 
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1.1.1.Tổng quan về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử gắn với 

phát triển du lịch. 

1.1.2. Tổng quan về loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử. 

1.2. Các yếu tố tác động đến bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch 

sử gắn với phát triển du lịch 

1.3. Nghiên cứu các bài học kinh nghiệm về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá 

trị di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. 

- Nghiên cứu, khảo sát tại Di tích thành cổ Quảng Trị. 

- Nghiên cứu, khảo sát tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi - TP Hồ Chí Minh. 

- Nghiên cứu, khảo sát tại Khu di tích Chiến khu D - Đồng Nai. 

Các sản phẩm của nội dung 1: 

Báo cáo 1: Tổng quan về về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch 

sử gắn với phát triển du lịch và loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử. 

Báo cáo 2: Các yếu tố tác động đến bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. 

Nội dung 2: Điều tra, đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát 

huy giá trị di tích và hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên 

Phủ (45 điểm di tích thành phần) 

1.1. Nghiên cứu thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

1.1.1. Giới thiệu di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

1.1.2. Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

2.1.2.1. Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ 

- Khái quát về hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến trường Điện 

Biên Phủ. 

- Phân tích, đánh giá các điểm mạnh và hạn chế của các hoạt động bảo tồn, 

tôn tạo di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

2.1.2.2. Đánh giá thực trạng phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ. 

1.2. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ  

1.2.1. Tình hình phát triển du lịch 

- Số lượng và thành phần khách du lịch. 

- Doanh thu từ hoạt động du lịch. 
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- Các sản phẩm du lịch. 

1.2.2. Đánh giá của khách du lịch về hoạt động du lịch tại di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Đánh giá của khách du lịch nội địa. 

- Đánh giá của khách du lịch quốc tế. 

1.3. Nghiên cứu các điều kiện phát triển du lịch tại di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ 

1.3.1. Sức hấp dẫn của di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ dưới góc 

độ tài nguyên du lịch. 

1.3.2. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật phục vụ phát triển du lịch của 

di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

1.3.3. Nguồn nhân lực du lịch 

1.3.4. Nhu cầu của khách du lịch 

1.3.5. Chính sách phát triển du lịch 

1.3.6. Đánh giá chung về ưu điểm và hạn chế của các điều kiện phát triển 

du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

1.4. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

1.4.1. Các yếu tố tự nhiên 

1.4.2. Yếu tố về nguồn nhân lực 

1.4.3. Yếu tố về chính sách 

1.4.4. Yếu tố về trình độ nhận thức 

1.4.5. Yếu tố về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật 

1.5. Phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của hoạt động bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát 

triển du lịch 

1.5.1. Điểm mạnh của hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

1.5.2. Điểm yếu của hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch 

sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

Các sản phẩm của nội dung 2: 

Báo cáo 3: Báo cáo phân tích, xử lý số liệu. 

Báo cáo 4: Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Báo cáo 5: Đánh giá thực trạng hoạt động du lịch và mức độ hấp dẫn của di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ.  
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Báo cáo 6: Đánh giá giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ dưới 

góc độ tài nguyên du lịch. 

Báo cáo 7: Đánh giá điều kiện phát triển du lịch của di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ. 

Báo cáo 8: Phân tích nhu cầu và đánh giá sự hài lòng của khách du lịch về 

hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ.  

Báo cáo 9: Đánh giá các yếu tố tác động đến hoạt động bảo tồn, tôn tạo, 

phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Báo cáo 10: Phân tích, đánh giá điểm mạnh và hạn chế của hoạt động bảo 

tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với 

phát triển du lịch. 

Nội dung 3: Xây dựng nội dung bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

3.1. Xây dựng nhóm sản phẩm du lịch, tuyến du lịch  

3.1.1. Xây dựng nhóm sản phẩm du lịch. 

3.1.1.1. Sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập. 

3.1.1.2. Sản phẩm du lịch thăm chiến trường xưa. 

3.1.1.3. Sản phẩm du lịch trải nghiệm. 

3.1.1.4. Sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 

3.1.2. Xây dựng tuyến du lịch  

3.1.2.1. Tuyến du lịch kết nối các điểm di tích thành phần thuộc Di tích lịch 

sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

3.1.2.2. Tuyến du lịch kết nối di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

với các điểm du lịch trong tỉnh, liên tỉnh, liên vùng. 

3.1.3. Xây dựng 2.000 bản đồ tuyến, điểm du lịch/sản phẩm du lịch  

3.2. Tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

3.2.1. Xây dựng 01 Phim phóng sự (20 phút) tuyên truyền, quảng bá hoạt 

động du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

3.2.2. Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch tại 

di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

3.2.2.1. Sách chuyên khảo: 150 cuốn. 

3.2.2.2. Tập gấp tuyên truyền, quảng bá: 2.000 tờ. 

3.3. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm và hướng 

dẫn viên trên tuyến 

3.3.1. Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm 
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- Số lượng: 50 học viên. 

- Đối tượng: Các hướng dẫn viên tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

3.3.2. Tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên trên tuyến 

- Số lượng: 100 học viên. 

- Đối tượng: Các hướng dẫn viên, cộng tác viên,...trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

 Các sản phẩm của nội dung 3:   

Báo cáo 11: Quy trình xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo 

và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Báo cáo 12: Xây dựng sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập. 

Báo cáo 13: Xây dựng sản phẩm du lịch thăm chiến trường xưa. 

Báo cáo 14: Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm. 

Báo cáo 15: Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng. 

Báo cáo 16: Xây dựng tuyến du lịch nội tỉnh và ngoại tỉnh kết nối với di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Bản đồ tuyến, điểm du lịch/sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Phim phóng sự về sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Tập gấp, sách chuyên khảo tuyên truyền, quảng bá về hoạt động du lịch 

gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện 

Biên Phủ 

Nội dung 4: Định hướng phát triển và giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

tỉnh Điện Biên đến năm 2030 

4.1. Phân tích SWOT về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

4.1.1. Cơ hội 

4.1.2. Thách thức 

4.1.3. Điểm mạnh 

4.1.4. Điểm yếu 

4.2. Định hướng chiến lược phát triển hoạt động du lịch tại Di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ để Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ trở 

thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc 

4.2.1. Định hướng về không gian 

4.2.2. Định hướng phát triển sản phẩm 

4.2.3. Định hướng phát triển thị trường 
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4.2.4. Định hướng phát triển nhân lực du lịch 

4.2.5.Định hướng tổ chức, quản lý 

4.2.6. Định hướng phát triển cơ sở hạ tầng 

4.2.7.Định hướng liên kết 

4.3. Các nhóm giải pháp 

4.3.1. Các giải pháp bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

4.3.1.1 Giải pháp về cơ chế chính sách. 

4.3.1.2. Giải pháp về vốn đầu tư. 

4.3.1.3. Giải pháp về đào tạo, nâng cao nhận thức của chính quyền và 

người dân địa phương về hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử. 

4.3.2. Các giải pháp phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên 

Phủ gắn với phát triển du lịch 

4.3.2.1. Giải pháp về cơ chế chính sách  

4.3.2.2. Giải pháp về quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo di tích 

4.3.2.3. Giải pháp về vốn đầu tư 

4.3.2.4. Giải pháp về xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật gắn 

với du lịch. 

4.3.2.5. Giải pháp về marketing du lịch 

4.3.2.6. Giải pháp về phát triển sản phẩm du lịch 

4.3.2.7. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực gắn với phát triển du lịch 

4.4. Đề xuất chính sách bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2030 

Các sản phẩm của nội dụng 4: 

Báo cáo 17: Phân tích SWOT về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch 

Báo cáo 18: Định hướng chiến lược phát triển hoạt động du lịch tại Di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ để Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên 

Phủ trở thành điểm nhấn, mốc son trên tuyến du lịch qua miền Tây Bắc 

Báo cáo 19: Giải pháp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ 

Báo cáo 20: Đề xuất chính sách bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch 

sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến 

năm 2030 

Báo cáo 21: Báo cáo tổng kết 
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IV. CÁCH TIẾP CẬN, ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 

CỨU, KỸ THUẬT ĐÃ SỬ DỤNG ĐỐI VỚI ĐỀ TÀI HOẶC PHƯƠNG 

PHÁP TRIỂN KHAI ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ 

1. Cách tiếp cận:  

Đề tài tiếp cận vấn đề theo hướng đánh giá hiện trạng bảo tồn di tích và 

khai thác di tích cho phát triển du lịch. Trên cơ sở phân tích các mô hình khai 

thác di tích chiến trường ở các địa phương khác và hiện trạng di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ, từ đó đề tài đưa ra các nhóm giải pháp phát huy 

giá trị di tích cho hoạt động du lịch hiệu quả hơn. 

2. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng:         

- Phương pháp nghiên cứu lý luận: thu thập thông tin thông qua đọc sách 

báo, tài liệu nhằm mục đích tìm chọn những khái niệm và tư tưởng cơ bản là cơ 

sở cho lý luận của đề tài, hình thành giả thuyết khoa học, dự đoán về những 

thuộc tính của đối tượng nghiên cứu, xây dựng những mô hình lý thuyết hay 

thực nghiệm ban đầu. 

- Phương pháp khảo sát thực địa: thu thập dữ liệu tự nhiên nhằm quan sát 

các đối tượng trong môi trường tự nhiên, từ đó đưa ra những nhận định, phân 

tích về đối tượng nghiên cứu. 

- Phương pháp chuyên gia: thu thập thông tin khoa học, nhận định, đánh 

giá một sản phẩm khoa học bằng cách sử dụng trí tuệ của đội ngũ chuyên gia 

giáo dục có trình độ cao. 

- Phương pháp toán thống kê: Hai phương pháp thống kê chính được sử 

dụng trong phân tích dữ liệu: thống kê mô tả, đây là phương pháp tóm tắt dữ 

liệu từ một mẫu sử dụng các chỉ số như là giá trị trung bình hoặc độ lệch chuẩn, 

và thống kê suy luận, rút ra kết luận từ dữ liệu biến thiên ngẫu nhiên (ví dụ: các 

sai số quan sát, mẫu của tổng thể). Thống kê mô tả được sử dụng thường xuyên 

nhất với hai thuộc tính phân phối (mẫu hoặc tổng thể): chiều hướng trung tâm 

(hoặc vị trí) tìm cách để mô tả giá trị trung bình hoặc giá trị đặc trưng của phân 

phối, trong khi phân tán (hoặc thay đổi) mức độ đặc trưng mà các thuộc tính của 

phân phối đi trệch so với nghiên cứu. Suy luận về thống kê toán học được thực 

hiện trong khuôn khổ của lý thuyết xác suất, trong đó đề cập tới việc phân tích 

các hiện tượng ngẫu nhiên. Để thực hiện một suy luận khi chưa biết số lượng, 

hoặc nhiều ước lượng được đánh giá bằng cách sử dụng mẫu. 

- Phương pháp thu thập tài liệu:  

+ Phương pháp thu thập số liệu/tài liệu thứ cấp: Đề tài nghiên cứu thu thập 

tài liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, bao gồm: 

Các báo cáo đã được công bố của UBND các cấp; Số liệu thống kê trong hệ 

thống báo cáo của tỉnh Điện Biên; Số liệu được công bố trên niên giám thống 

kê; các báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch... Hệ thống các báo cáo 

liên quan đến lĩnh vực, ngành văn hoá, ngành du lịch được công bố của các tổ 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_m%C3%B4_t%E1%BA%A3
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%91ng_k%C3%AA_suy_lu%E1%BA%ADn
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chức chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các báo cáo của các cá nhân/nhà 

nghiên cứu/nhà khoa học... 

+ Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp: Đề tài nghiên cứu sử dụng phương 

pháp thu thập số liệu sơ cấp thông qua phiếu khảo sát.  

Đối tượng khảo sát: Đại diện chính quyền, đại diện tổ chức chính trị xã hội, 

cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, hướng dẫn viên....; Khách du lịch; Các 

doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên/Hà Nội...  

Tổng số phiếu cần khảo sát: 470, trong đó: 

(1) Đại diện chính quyền, đại diện tổ chức chính trị xã hội, cán bộ quản lý, 

cán bộ chuyên môn, hướng dẫn viên...:150. 

(2) Khách du lịch (quốc tế, nội địa): 300. 

(3) Doanh nghiệp:20. 

Phương pháp khảo sát: Hoạt động khảo sát thu thập thông tin sơ cấp được 

tiến hành theo phương pháp ngẫu nhiên. 

Phân tích số liệu và xử lý số liệu: Đề tài sử dụng phần mềm Microsoft 

Excel 2010; SPSS 20.0.  

Thời gian thực hiện khảo sát: 5 tháng sau khi đề tài được phê duyệt. 

- Phương pháp phân tích 

+ Phương pháp điều tra, thống kê: Thực hiện điều tra thống kê bổ sung các 

văn bản, quy định liên quan đến phát triển bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của 

di tích lịch sử; số liệu liên quan đến quá trình phát triển du lịch tại di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ…. Hệ thống dữ liệu được tập hợp và thống kê 

nhằm đánh giá hiện trạng bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ. 

+ Phương pháp phân tổ: Những thông tin thứ cấp khi thu thập được sẽ tiến 

hành phân tổ, phân nhóm theo một số tiêu thức đã xác định. Phương pháp phân 

tổ sẽ giúp nhìn nhận rõ ràng những số liệu đã thu thập được để có thể đi đến kết 

luận chính xác nhất đối với nội dung trong nghiên cứu của đề tài. 

+ Phương pháp so sánh: So sánh các chỉ tiêu qua các năm, các hiện tượng 

được lượng hóa cùng một nội dung, tính chất... 

+ Phương pháp đồ thị: Chuyển hóa thông tin dạng số sang dạng đồ thị, 

giúp người nghiên cứu dễ dàng tiếp cận thông tin phân tích và có cái nhìn trực 

quan đối với thông tin trong đề tài. 

3. Quan điểm nghiên cứu: 

“Quan điểm lịch sử” đặt các yếu tố lịch sử lên hàng đầu trong hoạt động 

bảo tồn di tích để di tích luôn thực sự là bằng chứng xác thực và khách quan của 

những thời kỳ đã qua; 



24 
 

“Quan điểm bảo tồn tính nguyên gốc (authenticity)” coi di tích là tư liệu 

khách quan của quá khứ, mục tiêu bảo tồn tính nguyên gốc được xác định là tối 

thượng; 

“Quan điểm di sản văn hóa phục vụ đời sống xã hội đương đại” luôn đặt 

việc bảo tồn di tích gắn liền với nhu cầu sử dụng và phát huy giá trị của di tích, 

sự tham gia trực tiếp của di tích vào việc đáp ứng các nhu cầu rất đa dạng của 

cuộc sống đương đại; 

“Quan điểm kết hợp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi 

vật thể của di tích” coi sự kết hợp các yếu tố vật thể và phi vật thể mới tạo nên 

giá trị đích thực của di tích, cần bảo tồn chúng thì những giá trị đầy đủ và đích 

thực của di tích mới được gìn giữ và lưu truyền một cách toàn vẹn; 

“Quan điểm gắn kết và hài hòa giữa bảo tồn và phát triển” coi bảo tồn di 

tích là một nhân tố quan trọng của phát triển bền vững và phát triển tạo nguồn 

lực, điều kiện tốt cho công tác bảo tồn… 

4. Tính mới, sáng tạo của nhiệm vụ 

- Về lý luận: Nghiên cứu đã hệ thống hóa và phát triển các vấn đề lý luận và 

thực tiễn về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch trên 

thế giới và ở Việt Nam, từ đó áp dụng những nội dung có liên quan và kế thừa các 

nghiên cứu, công trình nghiên cứu trước đó trong quá trình nghiên cứu đề tài; 

- Về cách tiếp cận và nội dung nghiên cứu: 

Nghiên cứu này đã tiếp cận tới rộng rãi nhiều đối tượng với sự đa dạng về lứa 

tuổi, giới tính, nghề nghiệp, kết hợp giữa điều tra điền dã và thu thập số liệu, nghiên 

cứu tài liệu. Trong quá trình điều tra, ngoài các câu hỏi mang định tính, định lượng 

còn chú trọng khai thác các câu hỏi về đánh giá cá nhân. Qua đó tìm hiểu sâu về 

cảm nhận, mong muốn, nguyện vọng của khách du lịch về hoạt động du lịch tại di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

- Về phạm vi nghiên cứu: 

Đây là nghiên cứu đầu tiên về bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích gắn 

với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên  
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PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

 

CHƯƠNG 1: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ BẢO TỒN, TÔN 

TẠO, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH VÀ LOẠI HÌNH DU LỊCH GẮN VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ 

I. TỔNG QUAN VỀ BẢO TỒN, TÔN TẠO, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI 

TÍCH LỊCH SỬ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Các khái niệm 

2. Một số vấn đề về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích 

II. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH, CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH GẮN 

VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ 

1. Tổng quan về du lịch 

2. Các loại hình du lịch gắn với di tích lịch sử 

III. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT 

HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Các yếu tố tự nhiên 

2. Yếu tố về nguồn lực 

3. Yếu tố về chính sách 

4. Yếu tố về trình độ nhận thức 

5. Yếu tố nhu cầu thị trường 

IV. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG 

1. Tác động tích cực 

2. Tác động tiêu cực 

V. NGHIÊN CỨU CÁC BÀI HỌC KINH NGHIỆM VỀ BẢO TỒN, TÔN TẠO, 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Trên thế giới 

2. Trong nước  

CHƯƠNG 2: ĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO 

TỒN, TÔN TẠO, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH VÀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH 

TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

I. NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BẢO TỒN, TÔN TẠO, 

PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

1. Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 
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2. Đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ 

CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  

1. Tình hình phát triển du lịch 

2. Đánh giá của du khách về hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ 

III. NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI 

DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

1. Điều kiện chung 

2. Các điều kiện tự thân làm nảy sinh nhu cầu du lịch 

3. Điều kiện riêng  

IV. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN BẢO TỒN, TÔN 

TẠO, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN 

BIÊN PHỦ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Các yếu tố tự nhiên 

2. Yếu tố về nguồn lực 

3. Yếu tố về chính sách 

4. Yếu tố về trình độ nhận thức 

5. Yếu tố nhu cầu thị trường 

IV. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG 

1. Ảnh hưởng tích cực 

2. Ảnh hưởng tiêu cực 

V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỂM MẠNH VÀ HẠN CHẾ CỦA 

CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO TỒN, TÔN TẠO DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN 

TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

1. Những kết quả tích cực 

2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG NỘI DUNG BẢO TỒN, TÔN TẠO, PHÁT 

HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

I. XÂY DỰNG NHÓM SẢN PHẨM DU LỊCH, TUYẾN DU LỊCH  

1. Quy trình xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát 

huy giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 
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2. Xây dựng sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập 

3. Xây dựng sản phẩm du lịch thăm chiến trường xưa 

4. Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm  

5. Xây dựng sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng 

6. Xây dựng tuyến du lịch  

II. TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH GẮN 

VỚI BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CHIẾN 

TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

1. Xây dựng 01 Phim phóng sự (20 phút) tuyên truyền, quảng bá hoạt động 

du lịch tại di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ (có CD phim kèm theo) 

2. Xây dựng các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá hoạt động du lịch tại di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

- Sách chuyên khảo (Có sách kèm theo) 

- Tập gấp tuyên truyền quảng bá (Có tập gấp kèm theo) 

3. Tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn viên tại điểm và hướng 

dẫn viên trên tuyến (Có danh sách học viên kèm theo) 

CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ GIẢI PHÁP BẢO 

TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN 

TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH 

ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2030 

I. PHÂN TÍCH SWOT VỀ BẢO TỒN, TÔN TẠO, PHÁT HUY GIÁ 

TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ GẮN VỚI 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

1. Điểm mạnh 

2. Điểm yếu 

3. Cơ hội 

4. Thách thức 

5. Đề xuất các chiến lược 

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU 

LỊCH TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ ĐỂ DI 

TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ TRỞ THÀNH ĐIỂM 

NHẤN, MỐC SON TRÊN TUYẾN DU LỊCH QUA MIỀN TÂY BẮC 

1. Về chính sách, cơ chế phát triển du lịch 

2. Về tổ chức quản lý 

3. Về kiểm soát chất lượng hoạt động du lịch 

4. Về nâng cao nhận thức bảo tồn giá trị di sản trong phát triển du lịch 
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5. Về xã hội hóa công tác bảo tồn  

6. Về xây dựng sản phẩm du lịch  

7.  Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  

8. Về phát triển cơ sở hạ tầng, vật chất – kỹ thuật  

9. Về xúc tiến, quảng bá và phát triển thương hiệu 

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo 

2. Giải pháp trong công tác quản lý nhà nước; hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ và sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong công tác bảo tồn, phát 

huy giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ 

3. Giải pháp về quy hoạch, triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

4. Hoàn thiện hồ sơ khoa học 

5. Nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm các điểm di tích thành phần bổ sung vào 

danh mục Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

6. Sưu tầm các tài liệu, hiện vật phục vụ trưng bày, giới thiệu tại Di tích lịch 

sử  Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ 

7. Giải pháp về huy động nguồn vốn 

8. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

9.  Giải pháp về tuyên truyền, giáo dục, xúc tiến, quảng bá  

10. Giải pháp về khoa học kỹ thuật 

11. Hợp tác, liên kết 

12. Hoạt động dịch vụ phát triển du lịch 

13. Giải pháp về chính sách 

IV. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH BẢO TỒN, TÔN TẠO, PHÁT HUY GIÁ 

TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ GẮN VỚI 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐẾN NĂM 2030 
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PHẦN 3. TÁC ĐỘNG VÀ LỢI ÍCH DO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 

TRIỂN KHAI CỦA NHIỆM VỤ 

I. HIỆU QUẢ KINH TẾ:  

Tổ chức tập huấn cho 150 lượt học viên các nghiệp vụ hướng dẫn viên tại 

điểm và hướng dẫn trên tuyến hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ, góp phần nâng cao 

hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ khoa học và thực tiễn 

cung cấp các giải pháp nhằm phát huy giá trị các di tích trở thành các sản phẩm 

du lịch tạo ra nguôn thu từ hoạt động du lịch. 

II. HIỆU QUẢ XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG: 

1. Kết quả nghiên cứu của đề tài là luận cứ khoa học và thực tiễn để tham 

khảo trong hoạch định chính sách liên quan đến hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát 

huy giá trị của di tích lịch sử gắn với phát triển du lịch. 

2. Hệ thống tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện đề tài là tài liệu 

tham khảo tốt giúp cho các bên quan tâm có thêm thông tin đảm bảo độ tin cậy 

hơn trong việc xác định mô hình du lịch cho các tỉnh, các địa phương có mô 

hình phát triển du lịch tương tự trong cả nước (Tổng cục Du lịch). 

3. Đề tài được thực hiện bởi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện 

Biên. Đây là cơ hội để trau dồi kiến thức và nâng cao năng lực nghiên cứu, phát 

huy kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ tại cơ quan quản lý nhà nước tại địa 

phương, góp phần nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ nghiên cứu. Trong quá 

trình nghiên cứu, hội thảo khoa học “Nội dung và giải pháp bảo tồn, tôn tạo, 

phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du 

lịch đến năm 2030 đã được tổ chức vào ngày 06/5/2022”, tọa đàm khoa học sẽ 

được tổ chức sẽ góp phần nâng cao sự hiểu biết của của cán bộ nghiên cứu.  

4. Các nội dung bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên Phủ góp phần tuyên truyền, quảng bá đến các doanh nghiệp 

kinh doanh du lịch, khách du lịch về các hoạt động du lịch tại di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng. 

III. CÁC SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ 

 

STT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số lượng, 

quy mô theo 

hợp đồng và 

thuyết minh 

Số lượng, 

quy mô thực 

hiện 

% 

thực 

hiện 

1 

Báo cáo Tổng kết 

(báo cáo chính và 

báo cáo tóm tắt) 
Báo cáo 01 01 100 % 

2 Báo cáo chuyên đề Báo 20 20 100 % 
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STT Sản phẩm 
Đơn vị 

tính 

Số lượng, 

quy mô theo 

hợp đồng và 

thuyết minh 

Số lượng, 

quy mô thực 

hiện 

% 

thực 

hiện 

3 

Phim phóng sự 

tuyên truyền, quảng 

bá hoạt động du lịch 

tại di tích lịch sử 

Chiến trường Điện 

Biên Phủ. 

Phim 01 01 100 % 

4 

Bản đồ tuyến, điểm 

du lịch/ sản phẩm 

du lịch 
Bản đồ 2000 2000 100 % 

5 

 

Tập gấp tuyên 

truyền, quảng bá về 

hoạt động du lịch 

gắn với bảo tồn, tôn 

tạo và phát huy giá 

trị di tích lịch sử 

Chiến trường Điện 

Biên Phủ 

Tập gấp 2000 2000 100 % 

6 

Sách chuyên khảo 

“Bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị di 

tích lịch sử Chiến 

trường Điện Biên 

Phủ gắn với phát 

triển du lịch” 

Quyển 150 150 100 % 

7 

Tổ chức các lớp tập 

huấn nghiệp vụ 

hướng dẫn viên tại 

điểm và hướng dẫn 

viên trên tuyến 

Lượt 

học 

viên 

150 150 100 % 

8 

Bài báo trên báo, 

tạp chí chuyên 

ngành 
Bài báo 02 02 100 % 
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Phần 4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

I. KẾT LUẬN 

Đối với Việt Nam nói chung, Điện Biên nói riêng, di tích lịch sử - văn hóa 

có vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự phát triển của kinh tế - xã hội, 

tạo động lực phát triển ngành du lịch nhờ vào sự gia tăng số lượng du khách 

trong nước và quốc tế, đem đến những lợi ích kinh tế, góp phần quảng bá hình 

ảnh đất nước Việt Nam trên thế giới.  

Việc khai thác giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ dưới góc độ là 

sản phẩm du lịch cho thấy giá trị của Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ hoàn 

toàn có thể trở thành nguồn lực phát triển du lịch trong tình hình hiện nay và 

tương lai. Thực tế, sản phẩm du lịch tại Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ  

chưa được định hướng phát triển mang tính chiến lược trong dài hạn, công tác tổ 

chức, quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển của thị trường, hiệu quả thu hút đầu 

tư chưa cao, nguồn nhân lực chất lượng cao ít, hoạt động phục vụ khách du lịch 

còn tồn tại một số hành vi chưa văn minh, chưa lịch sự, chưa thể hiện được tình 

cảm mến khách. Những vấn đề nêu trên là nguyên nhân làm giảm giá trị các sản 

phẩm, làm giảm uy tín du lịch Điện Biên. 

Hiện tại du lịch tại Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ  đang phải đối mặt 

với khả năng cạnh tranh còn nhiều hạn chế, chưa thu hút được nhiều phân khúc 

thị trường khách có khả năng chi trả cao. Nguyên nhân chính là phần lớn các sản 

phẩm còn khá nghèo nàn và đơn điệu, chưa có tính đặc trưng mang thương hiệu 

mạnh, chưa phát huy được hết các giá trị văn hóa, lịch sử, bản sắc vùng miền và 

những thế mạnh, thiếu tính sáng tạo, rập khuôn, chưa mang lại hiệu quả kinh tế 

cao do sản phẩm du lịch phát triển thiếu tính định hướng, tính chiến lược, tính 

quy hoạch; điều kiện phát triển nhất là cơ sở hạ tầng hạn chế.  

Phát triển sản phẩm du lịch đặc thù nhằm phát huy giá trị di tích chiến 

trường Điện Biên Phủ mang tính chiến lược dài hạn cần xác định từng giai đoạn 

cụ thể với mỗi sản phẩm theo mức độ ưu tiên để tập trung xây dựng sản phẩm và 

thương hiệu cho sản phẩm; chuẩn bị nguồn nhân lực, công tác quảng bá xúc 

tiến...  

Với những kết quả nghiên cứu này, nhóm nghiên cứu mong muốn đóng 

góp một phần công sức vào sự nghiệp du lịch cũng như trong quá trình tìm tòi 

các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở tài nguyên văn hóa. Đồng thời, có thể trở 

thành một kênh tư liệu tham khảo hữu ích cho việc phát triển du lịch trên cơ sở 

phát huy giá trị di tích chiến trường Điện Biên Phủ. 
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II. KIẾN NGHỊ 

1. Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, huyện ủy, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở Giáo 

dục và Đào tạoBan Tuyên giáo tỉnh ủy, huyện ủy, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

2. Các ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính)  

3. Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và thành phố 

Điện Biên Phủ 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

5. Hội cựu chiến binh tỉnh, huyện 

6. Các cơ quan, đơn vị tiếp nhận các sản phẩm nghiên cứu của Đề tài 

7. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch  

8. Sở Khoa học và Công nghệ  

9. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

 


