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DANH MỤC BẢNG BIỂU 

 

          Bảng 1. Kết quả điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng công tác quản lý, bảo 

vệ các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Bảng 2. Thực trạng khoanh vùng cắm mốc, đền bù giải tỏa, hồ sơ khoa học 

di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Bảng 3. Danh mục các dự án đã triển khai theo QĐ 225/QĐ-TTg, ngày 

26/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

Bảng 4. Kết quả công tác bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ 

Bảng 5. Khách đến tham quan Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Bảng 6. Thống kê hiện trạng khách đến tham quan tại một số điểm di tích  
thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ tổ chức bán vé trong giai 

đoạn 2016 - 2019 

Bảng 7. Độ tuổi của khách du lịch 

Bảng 8. Mức chi trung bình của khách  

Bảng 9. Thời gian lưu trú của khách tại Điện Biên 

Bảng 10. Phương tiện thông tin khách hàng tiếp cận 

Bảng 11. Mục đích đến Điện Biên của khách du lịch 

Bảng 12. Tần suất đến Điện Biên của khách du lịch 

Bảng 13. Hình thức đi du lịch 

Bảng 14. Hình thức tổ chức đi du lịch 

Bảng 15. Đánh giá các hoạt động trong chuyến đi đa dạng, hấp dẫn; có sự 
kết nối với các địa điểm khác trong tỉnh cũng như các tỉnh trong chương trình 

Bảng 16. Đánh giá Chương trình tham quan thu hút, ý nghĩa, xúc động (tạo 
cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn) 

Bảng 17. Đánh giá thời lượng của chương trình du lịch 

Bảng 18. Đánh giá chất lượng Các dịch vụ ăn uống, lưu trú, di chuyển 

Bảng 19. Đánh giá sự hợp lý của giá cả chương trình 

Bảng 20. Bảng đánh giá mong muốn tận mắt tham quan các hiện vật, các di 
tích tại Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ 
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Bảng 24. Các điểm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ thực hiện 

hoàn thiện hồ sơ khoa học theo Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 
14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
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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 



 ix 

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. 
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- 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 hơn 



 xiii 

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 123 di tích quốc gia đặc biệt được xếp hạng. 
Đồng bằng sông Hồng là vùng có nhiều di tích được xếp hạng nhất cả nước với 

46 di tích và 21 trong số đó thuộc thủ đô Hà Nội. Các di sản thế giới tại Việt 
Nam đều được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. 

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 455,573 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 

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
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_b%E1%BA%B1ng_s%C3%B4ng_H%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_N%E1%BB%99i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Di_s%E1%BA%A3n_th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam
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thừa, phát huy truyền thống, lịch sử vẻ vang hàng nghìn năm dựng nước và giữ 
nước của dân tộc Việt Nam.  

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 
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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. 

 

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 
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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, 
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. 
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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 
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 
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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 
(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 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

- 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 
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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.  

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. 
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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 

- 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 
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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 

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 
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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 

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 

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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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 

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... 
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+ 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; 

“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 

1.1. Di sản văn hóa 

a) Khái niệm Di sản văn hóa 

Từ điển Tiếng Việt định nghĩa: Di sản là cái của thời trước để lại [84, 
tr.254]. Di sản văn hóa theo nghĩa Hán Việt là những tài sản văn hóa có giá trị 

của quá khứ còn tồn tại trong cuộc sống đương đại và tương lao. Di là để lại, còn 
lại, dịch chuyển, chuyển lại. Sản là tài sản, là những gì quý giá, có giá trị. Di sản 

văn hóa được hiểu bằng sự tổng hợp của các ý nghĩa nói trên. 

Ở nước ta, năm 2001 Luật Di sản Văn hóa được Quốc hội khóa X, kỳ họp 
thứ 9 thông qua, thuật ngữ “di sản văn hóa” chính thức được ghi trong văn bản 

pháp quy cao nhất và được sử dụng phổ biến. Năm 2009 Luật di sản văn hóa 
được sửa đổi, bổ sung một số điều khoản, theo đó di sản văn hóa bao gồm di sản 

văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể, “là sản phẩm tinh thần, vật chất có 
giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, được lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác 

ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” [42, tr.33].  

b) Các loại hình di sản văn hóa 

Theo Luật di sản văn hóa, di sản văn hóa bao gồm di sản văn hóa phi vật 
thể và di sản văn hóa vật thể: 

- Di sản văn hoá phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, văn 
hoá, khoa học, được lưu giữ bằng trí nhớ, chữ viết, được lưu truyền bằng truyền 

miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức lưu giữ, lưu truyền khác, bao 
gồm tiếng nói, chữ viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, ngữ văn truyền 

miệng, diễn xướng dân gian, lối sống, nếp sống, lễ hội, bí quyết về nghề thủ 
công truyền thống, tri thức về y, dược học cổ truyền, về văn hoá ẩm thực, về 
trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân gian khác. 

- Di sản văn hoá vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, 
khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia. 

1.2. Di tích, phân loại di tích 

a) Khái niệm: Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc 
trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử. 

b) Phân loại di tích 
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- Di tích lịch sử - văn hoá là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ 
vật,  bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa điểm đó có giá trị lịch sử, văn hoá, 

khoa học. Di tích lịch sử - văn hoá phải có một trong các tiêu chí sau đây:  

+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu trong quá 

trình dựng nước và giữ nước. Các di tích tiêu biểu thuộc loại này như đền Hùng, 
Cổ Loa, cố đô Hoa Lư, chùa Thiên Mụ, Cột cờ...  

+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với thân thế và sự nghiệp của anh 

hùng dân tộc, danh nhân của đất nước. Các di tích tiêu biểu thuộc loại này như 
khu di tích lịch sử Kim Liên, đền Kiếp Bạc, Đền Mẫu Đợi, Lam Kinh, đền Đồng 

Nhân...  

+ Công trình xây dựng, địa điểm gắn với sự kiện lịch sử tiêu biểu của các 

thời kỳ cách mạng, kháng chiến. Các di tích tiêu biểu thuộc loại này như khu di 
tích chiến thắng Điện Biên Phủ, Địa đạo Củ Chi, khu di tích lịch sử cách mạng 

Pắc Bó...  

- Di tích cách mạng - kháng chiến là một bộ phận cấu thành hệ thống các di 

tích lịch sử - văn hoá, tuy nhiên, nó có những điểm khác với các di tích tôn giáo 
tín ngưỡng như đình, đền, chùa, miếu… ở chỗ: đó là những địa điểm cụ thể, 

công trình kiến trúc có sẵn (nhà ở, đường phố…), là những công trình được con 
người tạo nên phù hợp với mục đích sử dụng (địa đạo, hầm bí mật…) gắn liền 

với những sự kiện cụ thể, nhân vật lịch sử cụ thể mà trở thành di tích. Loại hình 
di tích này rất đa dạng, phong phú, có mặt ở khắp mọi nơi, khó nhận biết, đồng 
thời cũng rất dễ bị lãng quên, dễ biến dạng theo mục đích sử dụng, theo thời tiết 

và theo thời gian. Bởi vậy các di tích này vừa khó bảo tồn vừa khó phát huy tác 
dụng nếu không được quan tâm đặc biệt.  

- Di tích khảo cổ là những địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các 
giai đoạn phát  triển  của  các  văn  hoá  khảo  cổ.  Các  di  tích  tiêu  biểu  thuộc  

loại  này như Hoàng  thành  Thăng  Long, hang  Con  Moong,  di  chỉ  Đông  
Sơn, động  Người Xưa, thánh địa Mỹ Sơn. Năm 2010, di tích khảo cổ chiếm 

1,3% các di tích được xếp hạng.  

- Di tích kiến trúc nghệ thuật là công trình kiến trúc nghệ thuật, tổng thể 

kiến trúc đô thị và đô thị có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển nghệ 
thuật kiến trúc của dân tộc. Quần thể các công trình kiến trúc hoặc công trình 

kiến trúc đơn lẻ có giá trị tiêu biểu về kiến trúc, nghệ thuật của một hoặc nhiều 
giai đoạn lịch sử. Các di tích tiêu biểu loại này như phố cổ Hội An, nhà thờ Phát 

Diệm, chùa Keo,... Năm 2010, di tích kiến trúc nghệ thuật chiếm 44.2% tổng số 
di tích được xếp hạng.  

- Di tích thắng cảnh (danh lam thắng cảnh) là cảnh quan thiên nhiên hoặc 

địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có 
giá trị lịch sử, thẩm mỹ, khoa học. Danh lam thắng cảnh phải có một trong các 

tiêu chí sau đây:  
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+ Cảnh quan thiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên 
nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu. Các di tích quốc gia 

đặc biệt tiêu biểu thuộc loại này như 3 danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam 
Cốc - Bích Động, vịnh Hạ Long, động Phong Nha.  

+ Khu vực thiên nhiên có giá trị khoa học về địa chất, địa mạo, địa lý, đa 
dạng sinh học, hệ sinh thái đặc thù hoặc khu vực thiên nhiên chứa đựng những 
dấu tích vật chất về các giai đoạn phát triển của trái đất. Các di tích tiêu biểu 

thuộc loại này như vịnh Hạ Long, cao nguyên Đồng Văn, các vườn quốc gia và 
khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Danh lam thắng cảnh chiếm khoảng 

3.3% số di tích được xếp hạng.  

c) Phân cấp di tích: Căn cứ vào giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, di tích 

lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh (gọi chung là di tích) được chia thành:  

- Di tích cấp tỉnh là di tích có giá trị tiêu biểu của địa phương. Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.  

- Di tích quốc gia là di tích có giá trị tiêu biểu của quốc gia. Bộ Văn hóa - 

Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Việt Nam) quyết định xếp 
hạng di tích quốc gia.  

- Di tích quốc gia đặc biệt là di tích có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc 
gia. Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt; quyết 

định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc 
xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục di sản thế giới.  

1.3. Bảo tồn 

Bảo tồn di tích là tất cả những nỗ lực nhằm hiểu biết về lịch sử hình thành, 
ý nghĩa của di tích nhằm đảm bảo sự an toàn, phát triển lâu dài cho di tích và khi 

cần đến phải đảm bảo việc giới thiệu, trưng bày, khôi phục và tôn tạo lại để khai 
thác khả năng phục vụ cho hoạt động của xã hội. 

1.4. Tôn tạo 

Tôn tạo nghĩa là kiến thiết một công trình được coi trọng của dòng họ, làng 

mạc, đất nước mà từ trước đã có nhưng chưa được kiến thiết (Tôn tạo mộ 
Tổ; tôn tạo đình, chùa; tôn tạo di tích ...). 

Tôn tạo di tích là hoạt động nhằm tăng cường khả năng sử dụng, khai thác 
và phát huy giá trị di tích nhưng không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành 

di tích, cảnh quan thiên nhiên và môi trường - sinh thái của di tích. 

1.5. Phát huy giá trị di tích 

Theo điều 9, chương I của Luật Di sản Văn hóa: 

“1. Nhà nước có chính sách bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá nhằm 
nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội 

của đất nước; khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đóng 
góp, tài trợ cho việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá. 
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2. Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu di sản văn 
hoá. Chủ sở hữu di sản văn hoá có trách nhiệm bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

văn hoá. 

3. Nhà nước đầu tư cho công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nghiên 

cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di 
sản văn hoá.” 

Phát huy giá trị di tích có nghĩa là tập trung sự chú ý của công chúng một 

cách tích cực tới các giá trị của di tích làm cho đông đảo người biết đến giá trị 
của di tích bằng cách truyền đạt trực tiếp hay thông qua một hình thức nào đó. 

Cũng phải nhận thấy rằng quá trình phổ biến những thông tin về giá trị di tích 
đến với công chúng có thể diễn ra theo nhiều hình thức khác nhau. 

Phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa ở đây có thể hiểu là truyền đạt 
những giá trị mang tính tích cực, có ích cho thời đại, sử dụng có hiệu quả các giá 

trị vốn có của di tích vào việc giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa thẩm mỹ, 
khoa học. Đồng thời trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng, nâng 

cao ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa của cộng đồng. 

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

Trong sự nghiệp bảo vệ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc 
nói chung, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu. Xin được lựa chọn 7 thành tựu 

tiêu biểu nhất bởi giá trị về tầm nhìn, ý nghĩa xã hội và quốc tế. 

- Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bảo tồn cổ tích: Ngày 23/11/1945, 
chỉ hơn 2 tháng sau khi nước nhà giành được độc lập, còn bộn bề biết bao nhiêu 

công việc cấp bách cần giải quyết, nhưng với tầm nhìn minh triết của một vĩ 
nhân - danh nhân văn hoá kiệt suất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 

65/SL về bảo tồn cổ tích trong toàn cõi Việt Nam, trong đó xác định: Bảo tồn cổ  
tích là việc rất cần cho công cuộc kiến thiết nước Việt Nam. Tại Điều 4 của Sắc 

lệnh nêu rõ: "Cấm phá hủy đình chùa, đền miếu, hoặc những nơi thờ tự khác 
như cung điện, thành quách cùng lăng mộ chưa được bảo tồn. Cấm phá hủy 

những bia ký, đồ vật, chiếu sắc, văn bằng, giấy má, sách vở có tính cách tôn giáo 
nhưng có ích cho lịch sử". Với ý nghĩa lịch sử to lớn của Sắc lệnh này, ngày 

24/02/2005, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 36/QĐ-TTg lấy ngày 23 
tháng 11 hằng năm là Ngày Di sản văn hoá Việt Nam nhằm phát huy truyền 

thống và ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động trên lĩnh vực di sản 
văn hoá, động viên và thu hút mọi tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự 

nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá dân tộc. 

- Luật Di sản văn hoá năm 2001 được sửa đổi, bổ sung năm 2009 điều chỉnh 
cả di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể. Xét thấy di sản văn hoá và 

thiên nhiên ngày càng bị đe dọa hủy hoại, sự xuống cấp hoặc biến mất của di sản 
cũng làm nghèo đi di sản của mọi dân tộc, đồng thời việc bảo vệ di sản ở cấp 

quốc gia còn những bất cập do hạn chế về tiềm năng kinh tế, khoa học và công 
nghệ, nên tại Kỳ họp lần thứ 17 năm 1972, Đại hội đồng UNESCO đã thông qua 

Công ước về Bảo vệ di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới (di sản vật thể); 31 
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năm sau, năm 2003, xét thấy tầm quan trọng của di sản văn hoá phi vật thể như là 
động lực chính của đa dạng văn hoá và là một đảm bảo cho phát triển bền vững, 

đồng thời nhận thấy chưa có một văn kiện ràng buộc đa phương nào cho công tác 
bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể, tại Phiên họp ngày 17/10/2003, Đại hội đồng 

UNESCO đã thông qua Công ước về Bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể. Trên thực 
tế, các di tích lịch sử - văn hoá (di sản vật thể) ở nước ta đều hàm chứa những giá 
trị tinh thần (di sản phi vật thể) to lớn và sâu sắc, gắn kết với nhau. Việc phân 

định giá trị di sản văn hoá vật thể và phi vật thể chỉ là tương đối. Đồng thời, Nghị 
quyết Trung ương 5 (khóa VIII) năm 1998, khi đề ra nhiệm vụ bảo tồn và phát 

huy giá trị di sản văn hóa đã nhấn mạnh cả văn hóa vật thể và phi vật thể. Bởi 
vậy, việc đưa di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di sản văn hoá phi 

vật thể vào Luật Di sản văn hoá được nhiều chuyên gia quốc tế cho là hợp lý mà 
không phải nước nào cũng có được một bộ luật chung như vậy. 

- Di sản văn hóa không chỉ có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa và khoa học, 
mà còn là một nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững.  Trong nhiều năm qua, với kết quả nổi bật trong công tác quản lý, bảo tồn 
và phát huy giá trị di sản, bằng việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và tăng 

cường hoạt động quảng bá, di sản văn hóa ở nước ta trở thành điểm đến hấp dẫn 
đối với du khách trong và ngoài nước, số lượt khách và nguồn thu từ phí tham 

quan năm sau đều cao hơn năm trước.  

Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất 
có ý nghĩa về mặt văn hóa và lịch sử1. Ở Việt Nam, một di tích khi đủ điều kiện 

sẽ được công nhận xếp hạng theo thứ tự: di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia 
và di tích quốc gia đặc biệt. Tính đến năm 2020, Việt Nam có hơn 41.000 di 

tích, thắng cảnh, trong đó có hơn 4.000 di tích được xếp hạng di tích quốc gia và 
hơn 9.000 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Mật độ và số lượng di tích nhiều nhất 

ở 10 tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng (chiếm 56% số di tích cấp quốc gia và 
46% tổng số di tích). Trong số di tích cấp quốc gia, có 123 di tích quốc gia đặc 

biệt và trong đó có 8 di sản thế giới. 

Tại Việt Nam, các tỉnh có số lượng di tích lớn hơn 1.500 gồm: Hà Nội 

(5.175 di tích); Thái Bình (2.539 di tích); Bắc Giang (2.237 di tích); Bắc Ninh 
(1.859 di tích); Ninh Bình (1.879 di tích); Đồng Nai (1.800 di tích); Hà Nam 

(1.784 di tích); Nam Định (1.655 di tích); Thanh Hóa (1.535 di tích)… 

Nhận thức rõ tầm quan trọng và giá trị của di tích, Đảng và Nhà nước ta đã 

có những định hướng, quyết sách chiến lược cơ bản nhằm quản lý, bảo tồn và 
phát huy giá trị truyền thống của di tích. Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII) 
đã đề ra nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa: “Di sản văn hóa là tài 

sản vô giá, gắn kết cộng đồng dân tộc, là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để 
sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hóa. Hết sức coi trọng bảo tồn, kế 

thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng, bao gồm 
cả văn hóa vật thể và phi vật thể”. 
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Văn kiện Đại hội X của Đảng cũng nhấn mạnh: “Tiếp tục đầu tư cho việc 
bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các di tích văn hóa 

vật thể và phi vật thể của dân tộc, các giá trị văn hóa, nghệ thuật, ngôn ngữ, 
thuần phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc; bảo tồn và phát huy văn hóa, 

văn nghệ dân gian; kết hợp hài hòa việc bảo vệ, phát huy các di sản văn hóa với 
các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch”. 

Với tinh thần đó, tại các kỳ Đại hội XI, XII và XIII của Đảng, vấn đề bảo 

tồn, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, văn hóa cách mạng 
tiếp tục được nhấn mạnh, triển khai và cụ thể hóa. Chiến lược Phát triển văn hóa 

đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06/5/2009 
của Thủ tướng Chính phủ), phần nội dung về lĩnh vực di tích chỉ rõ: “Đầu tư 

đồng bộ bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu trở thành di sản có 
chất lượng cao về khoa học bảo tồn và môi trường văn hóa, phục vụ giáo dục 

truyền thống và phát triển kinh tế du lịch. Triển khai việc quy hoạch chi tiết đối 
với các di tích để giải quyết hợp lý, hài hòa, bền vững giữa bảo tồn, phát huy di 

sản văn hóa với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội…” 

Trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử, văn 

hóa có nhiều tiến bộ. Những chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về bảo 
tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, cũng như các quy định của pháp luật về di 

sản văn hóa được tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể Nhân dân. Do đó, nhận thức 
và ý thức trách nhiệm đối với việc bảo vệ, gìn giữ các di tích được nâng lên rõ 
rệt. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý di 

tích được nâng cao. Công tác chỉ đạo thực hiện các nội dung chuyên môn sát 
sao, cụ thể, có hiệu quả. Việc xếp hạng, khoanh vùng bảo vệ di tích đã tạo cơ sở 

pháp lý cho việc quản lý và bảo tồn các di tích ở địa phương. Công tác tu bổ, tôn 
tạo từng bước đi vào nề nếp. Nguồn kinh phí cho hoạt động này đã được xã hội 

hóa nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp từ nguồn kinh phí của Nhà nước, từ các 
tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. 

Cùng với sự phát triển về kinh tế, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá 
trị di sản văn hóa, đặc biệt trong trong lĩnh vực bảo tồn giá trị di tích lịch sử - 

văn hóa luôn được quan tâm và đạt được nhiều kết quả đáng chú ý. Nhiều di tích 
lịch sử đã trở thành sản phẩm du lịch văn hóa và là điểm đến của nhiều du khách 

trong và ngoài nước. Điều này có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch, 
làm thay đổi cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống Nhân dân.  

II. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH, CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH GẮN 
VỚI DI TÍCH LỊCH SỬ 

1. Tổng quan về du lịch 

Luật Du lịch năm 2017 có giải thích một số từ ngữ, quy định một số vấn đề 
liên quan đến du lịch, trong khuôn khổ Báo cáo chuyên đề đưa ra một số nội 

dung có liên quan như sau:  

1.1. Các khái niệm 
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a) Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài 
nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 01 năm liên tục nhằm 

đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên 
du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. 

b) Hoạt động du lịch là hoạt động của khách du lịch, tổ chức, cá nhân kinh 
doanh du lịch và cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên quan đến 
du lịch. 

c) Tài nguyên du lịch là cảnh quan thiên nhiên, yếu tố tự nhiên và các giá 
trị văn hóa làm cơ sở để hình thành sản phẩm du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, 

nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch. Tài nguyên du lịch bao gồm tài nguyên du lịch tự 
nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa. 

d) Khu du lịch là khu vực có ưu thế về tài nguyên du lịch, được quy hoạch, 
đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch. Khu du lịch 

bao gồm khu du lịch cấp tỉnh và khu du lịch quốc gia. 

e) Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục vụ 

khách du lịch. 

f) Cơ sở lưu trú du lịch là nơi cung cấp dịch vụ phục vụ nhu cầu lưu trú của 

khách du lịch. 

g) Xúc tiến du lịch là hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức tuyên 

truyền, quảng bá, vận động nhằm tìm kiếm, thúc đẩy cơ hội phát triển và thu hút 
khách du lịch. 

h) Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng đồng thời các 

yêu cầu về kinh tế - xã hội và môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ 
thể tham gia hoạt động du lịch, không làm tổn hại đến khả năng đáp  ứng nhu cầu 

về du lịch trong tương lai. 

k) Du lịch cộng đồng là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở các giá 

trị văn hóa của cộng đồng, do cộng đồng dân cư quản lý, tổ chức khai thác và 
hưởng lợi. 

l) Du lịch sinh thái là loại hình du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc 
văn hoá địa phương, có sự tham gia của cộng đồng dân cư, kết hợp giáo dục về 

bảo vệ môi trường. 

m) Du lịch văn hóa là loại hình du lịch được phát triển trên cơ sở khai thác 

giá trị văn hóa, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tôn 
vinh giá trị văn hóa mới của nhân loại. 

n) Môi trường du lịch là môi trường tự nhiên và môi trường xã hội nơi diễn 
ra các hoạt động du lịch. 

1.2. Tài nguyên du lịch 
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- Tài nguyên du lịch tự nhiên bao gồm cảnh quan thiên nhiên, các yếu tố 
địa chất, địa mạo, khí hậu, thủy văn, hệ sinh thái và các yếu tố tự nhiên khác  có 

thể được sử dụng cho mục đích du lịch. 

- Tài nguyên du lịch văn hóa bao gồm di tích lịch sử - văn hóa, di tích cách 

mạng, khảo cổ, kiến trúc; giá trị văn hóa truyền thống, lễ hội, văn nghệ dân gian 
và các giá trị văn hóa khác; công trình lao động sáng tạo của con người có 
thể được sử dụng cho mục đích du lịch. 

1.3. Sản phẩm du lịch 

a) Khái niệm 

Sản phẩm du lịch được hiểu là các tài nguyên du lịch và dịch vụ du lịch, 
hàng hóa và tiện nghi cung ứng cho du khách, là tổng thể những yếu tố có thể 

trông thấy hoặc không trông thấy được, do các cá nhân và tổ chức kinh doanh du 
lịch cung cấp để phục vụ và thỏa mãn những nhu cầu của các đối tượng du 

khách khác nhau; nó phù hợp với những tiêu chí nghề nghiệp theo thông lệ quốc 
tế đồng thời chứa đựng những giá trị đặc trưng bản địa; đáp ứng và làm thỏa 

mãn các mục tiêu kinh tế - xã hội đối với các cá nhân, tổ chức và địa phương nơi 
đang diễn ra các hoạt động kinh doanh du lịch. 

b) Những yếu tố cấu thành sản phẩm du lịch 

Cũng như tất cả các sản phẩm khác, sản phẩm du lịch gồm nhiều yếu tố kết 

hợp với nhau để đáp ứng cho thị trường, thỏa mãn nhu cầu của du khách. Sản 
phẩm du lịch bao gồm những yếu tố cơ bản sau:  

- Tài nguyên thiên nhiên: khí hậu, cảnh quan, núi rừng, biển đảo, sông, 

suối, hồ, thác…  

- Tài nguyên văn hóa, các di sản văn hóa, các công trình kiến trúc nghệ 

thuật, di tích lịch sử, phong tục tập quán, lễ hội, làng nghề…  

- Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ ngành du lịch: nhà hàng, khách sạn, khu 

vui chơi giải trí…  

- Hệ thống phương tiện giao thông phục vụ du lịch: máy bay, tàu lửa, xe ô 

tô, tàu thuyền…  

- Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch: hệ thống giao thông, điện, nước, bưu chính 

viễn thông, y tế…  

- Môi trường kinh tế và xã hội: giá cả liên quan đến du lịch, an toàn xã hội, 

trình độ dân trí, văn minh đô thị…  

c) Đặc điểm của sản phẩm du lịch  

Sản phẩm du lịch mang đặc tính nhìn thấy được và không nhìn thấy được. 
Các yếu tố nhìn thấy được, chủ yếu là: tài nguyên thiên nhiên, cơ sở hạ tầng, vật 
chất kỹ thuật, phương tiện vận chuyển, đặc sản, hàng lưu niệm… Và các yếu tố 

không nhìn thấy được bao gồm: các dịch vụ du lịch; các yếu tố tâm lý… 
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Sản phẩm du lịch mang tính đa dạng của các bên tham gia: thông thường, 
sản phẩm du lịch có nhiều yếu tố cấu thành như: cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ 

thuật, các loại dịch vụ… Sản phẩm du lịch mang tính đặc thù: Sản phẩm du lịch 
không thể tồn kho; sản phẩm du lịch đồi hỏi phải có sự tham gia của du khách 

để tồn tại, là điều kiện cần thiết để thực hiện dịch vụ; tính không co giãn của 
cung so với cầu; sản phẩm du lịch không di chuyển đến thị trường tiêu thụ.  

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

2.1. Du lịch văn hóa, lịch sử 

Du lịch văn hóa lịch sử là loại hình du lịch phản ánh giá trị lịch sử nhân 

văn, cho bạn cái nhìn tốt đẹp về lịch sử văn hóa từng vùng miền của đất nước. 
Thường thì đây là những chuyến du lịch theo nhóm, kết hợp tham quan cảnh đẹp 

và lồng ghép vào tìm hiểu văn hóa giúp cho chuyến đi thêm phần thú vị hơn. 

Du lịch lịch sử là một dòng sản phẩm trong loại hình du lịch văn hóa. Du 

lịch lịch sử là sự di chuyển của con người bởi động cơ chính là tìm hiểu về 
truyền thống, lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường anh dũng để làm nên lịch 

sử vẻ vang hào hùng oanh liệt của mỗi nơi đến. Đối tượng để thỏa mãn nhu cầu 
này là các di tích lịch sử -văn hóa. Di tích lịch sử -văn hóa là các công trình kiến 

trúc, các đồ vật, di vật có liên quan đến các nhân vật, sự kiện lịch sử, các hoạt 
động văn hóa xã hội thuộc về cá nhân hay cộng đồng người trên địa bàn cụ thể. 

Các giá trị của di tích lịch sử - văn hóa tự thân nó không là sản phẩm du lịch. 
Các giá trị này cần được khai thác, sắp xếp vào trong một giới hạn các dịch vụ 
và phương tiện để thực hiện.  

2.2. Du lịch trải nghiệm 

Du lịch trải nghiệm tạm dịch trong tiếng Anh là Experience Tourism là một 

trong những hình thức của Du lịch sáng tạo. Du lịch trải nghiệm là hình thức du 
lịch giúp du khách có cơ hội trải nghiệm thực tế cuộc sống trong những môi 

trường mới. Như tên gọi, “du lịch trải nghiệm” là một hình thức du lịch thiên về 
trải nghiệm của bản thân, học hỏi, khám phá những điều mới. loại hình du lịch 

này mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị và mới mẻ hơn. Chẳng hạn 
như bạn sẽ được đi sâu vào cuộc sống của người dân bản địa. Cùng họ làm công 

việc hàng ngày hoặc chế biến một món ăn mang đặc trưng vùng miền nơi đó.Có 
người thích “du lịch nghỉ dưỡng” và có thể đến một địa điểm quen thuộc nhiều 

lần, thậm chí không ra khỏi resort một bước. Có người lại thích “du lịch theo 
tour”, đi theo hướng dẫn viên và đến những địa điểm nổi tiếng. Nhưng bấy nhiêu 

đó là chưa đủ với “du lịch trải nghiệm”. 

 “Du lịch trải nghiệm” đòi hỏi du khách phải thâm nhập vào cuộc sống 
nhiều hơn, học hỏi thêm nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống thông qua việc ở 

nhà người dân địa phương, cùng sinh hoạt và ăn uống như một người dân bản 
địa, hòa mình cùng với thiên nhiên thơ mộng, núi rừng hùng vĩ. Hoặc trực tiếp 

tham gia vào các hoạt động tại điểm đến với hình thức ‘đóng vai”. Chính những 
chuyến du lịch trải nghiệm này sẽ giúp du khách có thêm những góc nhìn khác 

về cuộc sống. 
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 Tham gia du lịch trải nghiệm là hoạt động hòa mình vào thực tế cuộc sống 
tại các điểm đến du lịch của du khách thông qua việc tìm hiểu thông tin và tham 

gia vào các hoạt động cụ thể trong vai trò là những thành viên trực tiếp của môi 
trường và cộng đồng bản địa. Những hoạt động đó sẽ giúp du khách sẽ có thêm 

những trải nghiệm thú vị về cuộc sống trong những môi trường mới khác biệt 
với cuộc sống thường ngày.  

 Ngoài ra, du khách cũng sẽ tích lũy thêm những tri thức và kinh nghiệm 

thực tế về thiên nhiên, văn hóa, xã hội, lịch sử  nhờ việc tham gia vào các hoạt 
động cụ thể tại điểm đến.. 

2.3. Du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập 

Du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập bao gồm các giá trị hữu hình và vô 

hình cung ứng cho các đối tượng khách du lịch cụ thể những nhu cầu tham quan, 
nghiên cứu, học tập tại điểm đến. Sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học 

tập còn được hiểu là sự tổng hợp các điểm tham quan hấp dẫn, giá trị nghiên cứu, 
học tập, cho nhu cầu của du khách. Các sản phẩm này tạo nên giá trị, hình ảnh, 

thương hiệu và sự hấp dẫn của điểm đến du lịch đối với du khách. Như vậy, xét 
về bản chất sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập là tập hợp các điểm 

tham quan, giá trị của điểm đến trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập và các 
hàng hóa, dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu của du khách trong hành trình. 

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 

Năm 2005, May Cassar và Robyn Pender đã công bố rộng rãi những nghiên 
cứu đầu tiên dựa trên tác động của biến đổi khí hậu đối với các tòa nhà lịch sử, 

di tích khảo cổ học bị chôn vùi, công viên bảo tồn tự nhiên, vườn quốc gia ở 
nước Anh. Phương pháp nghiên cứu của nhóm này bao gồm đánh giá hiện tượng 

biến đổi khí hậu, tham khảo sự thích ứng, tiến hành làm bảng câu hỏi, khảo sát 
thực địa, tổ chức hội thảo khu vực, xem xét chính sách. Báo cáo đã đúc kết 

những bằng chứng liên quan đến tác động vật lý của khí hậu lên di sản văn hóa 
và đưa ra các khuyến cáo. Ngày 16 và 17/3/2006 tại Paris, Ủy ban Di sản Thế 

giới đã ra thông báo ghi nhận: “Tác động của biến đổi khí hậu đang và sẽ ảnh 
hưởng ngày càng nhiều đến các di sản thế giới, cả di sản thiên nhiên và di sản 

văn hóa”. Sự chênh lệch nhiệt độ lớn giữa ngày với đêm, do sự mất cân bằng 
trong phân phối nguồn nước và độ ẩm không khí, có thể gây ra rạn nứt do hiện 
tượng co giãn vì nhiệt, làm xuống cấp, hư hỏng các viện bảo tàng, công trình cổ 

như thành quách, đền đài, lăng mộ. Sự tăng giảm bất thường của lượng mưa có 
thể gây ra sự khô hạn làm cháy, co ngót công trình hay lũ lụt từ sông, biển làm 

tăng nguy cơ cuốn trôi, sạt lở, xói mòn, ngập úng các di tích. Những yếu tố thời 
tiết cực đoan như bão tố, lốc xoáy, sấm sét gia tăng về tần suất xuất hiện cũng 

như cường độ, làm các di sản mau chóng xuống cấp. Ngoài ra, thiên tai và biến 
đổi khí hậu còn tạo ra nguy cơ tai nạn tiềm ẩn cho du khách, cư dân địa phương. 

Biến đổi khí hậu còn làm tình trạng ô nhiễm không khí và nguồn nước thêm 
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trầm trọng, làm giảm giá trị các di tích, gia tăng sự phát triển nấm mốc, côn 
trùng gây hại cho công trình. 

 Di tích lịch sử văn hóa là công trình xây dựng, địa điểm và các di vật, bảo 
vật, cổ vật quốc gia thuộc công trình xây dựng, địa điểm đó có giá trị lịch sử, 

văn hóa, khoa học. Đây là đối tượng chịu tác động thường xuyên nhất của môi 
trường tự nhiên và sẽ càng phải hứng chịu nhiều thách thức hơn trước tình trạng 
biến đổi khí hậu. Đó có thể là tác động trực tiếp như gió bão, ngập lụt, nắng 

nóng, nhiệt độ cao, xói mòn do mưa lớn..., hoặc tác động gián tiếp như: Độ ẩm 
cao, các loài côn trùng, vi sinh vật gây tác hại,... 

Tác động của các hiện tượng khí hậu cực đoan và thiên tai 

Sự gia tăng của các hiện tượng khí hậu cực đoan và thiên tai, cả về tần số  lẫn 

cường độ do biến đổi khí hậu là mối đe dọa thường xuyên, trước mắt, lâu dài đối 
với tất cả mọi lĩnh vực, vùng, cộng đồng. Bão, lũ lụt, hạn hán, mưa lớn, nắng nóng, 

tố lốc xảy ra hàng năm, gây thiệt hại lớn đối với hệ thống di tích lịch sử văn hóa. 

Tác động của sự nóng lên toàn cầu 

Hội nghị chống biến đổi khí hậu tại Paris năm 2015 đã chỉ ra những thách 
thức chưa từng có trước tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt là sự nóng lên 

toàn cầu. Nhiệt độ không khí gia tăng sẽ tác động rất lớn đến loại hình di tích 
kiến trúc nghệ thuật, đặc biệt là các công trình sử dụng vật liệu gỗ. Các công 

trình kiến trúc nghệ thuật và tín ngưỡng cổ ở Thái Bình thường được xây dựng 
bằng nguyên vật liệu truyền thống như gỗ, gạch..., nên rất khó đương đầu với 
thách thức của thời tiết khắc nghiệt. Sự tác động của nhiệt độ tăng cao, nắng gắt, 

mưa nhiều kèm theo gió bão sẽ làm cho vật liệu kiến trúc nhanh xuống cấp, hư 
tổn, giảm tuổi thọ của công trình. Các hiện vật thường được làm từ giấy, gỗ, tre, 

sắt… rất dễ bị tác động bởi thay đổi thời tiết, độ ẩm, ánh sáng, nhiệt độ… Thời 
tiết nhiệt đới, khí hậu nóng ẩm tạo điều kiện cho các loại vi sinh vật sinh trưởng, 

làm hại hiện vật, nhất là đồ giấy, dệt, da, những tác phẩm nghệ thuật như tranh 
sơn dầu, tranh lụa… Các chất liệu khác như đá điêu khắc, phù điêu, … khó hư 

hại hơn, nhưng cũng dễ xuống cấp trước tác động của thời tiết khắc nghiệt. Các 
di tích kiến trúc nghệ thuật càng cổ thì càng dễ bị tổn thương trước tác động của 

điều kiện tự nhiên. 

Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ không khí gia tăng, lượng mưa tăng giảm 

thất thường, nước biển dâng, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, lũ, 
lốc, gió mạnh, sét...). Điều này sẽ khiến cho các di tích bị ảnh hưởng nặng, trong 

đó phải kể đến nguy cơ gây cháy, hư nứt, xuống cấp công trình, làm gia tăng 
nấm mốc, phá vỡ kết cấu… dẫn đến nguy cơ mất mát, biến dạng, ảnh hưởng 
trực tiếp đến sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. Việc nhận thức đúng đắn về 

tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống di tích lịch sử văn hóa sẽ góp 
phần hoạch định những việc làm cần thiết để bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. 

2. Yếu tố về nguồn lực 

a) Nguồn lực Nhà nước  
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Trong nhiều năm qua, tuy việc bảo tồn tôn tạo các di tích lịch sử đã được 
Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ðảng bộ, chính quyền các cấp  quan 

tâm giữ gìn và bảo vệ; nhiều dự án bảo tồn, tôn tạo đã được triển khai, nhưng 
tình trạng xuống cấp của nhiều di tích vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương. Hệ 

thống văn bản chưa nhiều, chủ yếu là văn bản chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ 
của Sở Văn hóa, Thể thao/ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiều di tích cấp 
tỉnh chưa được đầu tư, tôn tạo vì thiếu kinh phí, trong khi nhu cầu của các địa 

phương đối với việc bảo vệ, chống xuống cấp di tích là rất cao. Đa số di tích đều 
ở ngoài trời, nơi có diện tích xung quanh di tích còn bị xâm hại. Một số di tích 

có giá trị văn hóa, lịch sử quan trọng chưa được quan tâm, đầu tư, tôn tạo đúng 
mức. Do vậy chưa thực sự phát huy được hiệu quả khai thác trong giáo dục 

truyền thống cũng như phục vụ phát triển du lịch. Việc quản lý dự án trùng tu, tu 
bổ bằng nguồn xã hội hóa nhiều khi chưa được chặt chẽ; công tác tuyên truyền, 

quảng bá, giới thiệu hệ thống di tích lịch sử văn hóa tới du khách còn hạn chế, 
chưa tạo được đông lực để du khách đến với di tích mặc dù các giá trị khai thác 

đối với di tích rất lớn. Công tác xây dựng quy hoạch tổng thể bảo vệ, phát huy 
giá trị di sản văn hóa gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội chưa được chú 

trọng đúng mức. Nguồn kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt 
động khôi phục, bảo vệ di sản văn hóa còn hạn chế. Việc kết hợp giữa đầu tư, 

tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh gắn với khai thác phát triển du lịch, tổ chức 
giao lưu giới thiệu về văn hóa, con người thông qua hoạt động chuyên môn về 
văn hóa, du lịch, gắn việc bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa với phát triển du 

lịch chưa thực sự hiệu quả, sản phẩm du lịch cũng chủ yếu dựa vào những giá trị 
sẵn có. 

b) Nguồn lực con người 

Ý thức về trách nhiệm bảo vệ di tích của một bộ phận người dân địa 

phương nơi có các điểm di tích chưa cao; do yếu tố lịch sử để lại nhiều điểm di 
tích trên địa bàn hiện tại có nhiều hộ dân đang sinh sống trong vùng bảo vệ của 

di tích, là nguyên nhân nhiều điểm di tích vẫn tiếp tục bị người dân lấn chiếm, 
san lấp, rất khó khăn cho công tác công tác khoanh vùng, cắm mốc, giải tỏa và 

xác lập quyền sử dụng đất sau này. Ý thức bảo vệ di tích của người dân còn yếu, 
tình trạng xâm phạm di tích do các nhu cầu cần thiết khác của cuộc sống xã hội 

là khá phổ biến làm cho việc bảo tồn di tích càng thêm khó khăn. 

c) Nguồn lực xã hội hóa 

Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích còn thiếu 
định hướng, thiếu những chính sách, chế tài để khuyến khích, kêu gọi sự đóng 
góp của các tổ chức, cá nhân. Các nguồn lực do dân đóng góp chưa được qui tụ 

dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước, nên không được định hướng để sử dụng 
có hiệu quả 

3. Yếu tố về chính sách 

Nhiều năm đã trôi qua, cùng với những thay đổi mạnh mẽ của đất nước, 

mặc dù Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm gìn giữ chứng tích lịch sử hào hùng 
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này, song do nhiều khó khăn khách quan, mọi nỗ lực nhằm giữ gìn di tích tỏ ra 
vẫn chưa đủ hiệu quả. Rất nhiều kế hoạch, dự án nhằm bảo tồn khu di tích đã 

được thực hiện, song do kinh phí hạn hẹp không đáp ứng được yêu cầu chống 
xuống cấp quá lớn, chưa đạt hiệu quả tương xứng với tầm cỡ của di tích và do 

đó chưa phát huy được tác dụng. 

Một số nhân tố, thành phần quan trọng của khu di tích tuy đã được bảo tồn 
nhưng chưa có một chương trình tổng thể tu bổ, tôn tạo nhằm bảo tồn lâu dài và 

phát huy tác dụng của di tích. 

Nhiều chủ trương, chính sách của chính quyền tỉnh và của cơ quan trực tiếp 

quản lý của các tỉnh, thành phố thể hiện việc ưu tiên khai thác di sản để phục vụ 
du lịch hơn là dành nguồn lực cho hoạt động nghiên cứu, bảo tồn đúng nghĩa; 

thiếu chiến lược quản lý và khai thác di sản văn hóa một cách bền vững. 

Nhiều dự án tu bổ di tích được thực hiện nhưng vẫn thiếu sự đầu tư đồng 

bộ, từ tu bổ kiến trúc, nội thất tới tôn tạo cảnh quan sân vườn, lắp đặt hệ thống 
chiếu sáng, phòng chống cháy, chống trộm, cải tạo hệ thống đường đi lối lại 

trong và xung quanh di tích, xây dựng các khu quản lý và dịch vụ... Cơ sở hạ 
tầng tại các di tích còn yếu, hệ thống giao thông đến di tích không phải đã hoàn 

toàn thuận lợi, thậm chí với nhiều di tích còn rất khó khăn trong việc tiếp cận, 
nhất là các di tích ở miền núi.  

4. Yếu tố về trình độ nhận thức 

Nhận thức của các ngành, các cấp và của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của 
bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích còn chưa thực sự sâu sắc và toàn diện; 

Việc gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân trong 
công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chưa thực sự hiệu quả. 

Nhiều khi các cơ quan quản lý còn lúng túng trong việc xử lý một cách hài 
hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy, chưa nhận thức thật sâu sắc vị trí, vai 

trò của di tích lịch sử trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; và 
có tình trạng đặt các mục tiêu, dự án phát triển kinh tế cao hơn các mục tiêu về 

bảo tồn di tích. Số lượng các đơn vị đáp ứng điều kiện theo quy định về thiết kế, 
thi công, giám sát tu bổ công trình về di tích chưa nhiều. 

Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng; đội ngũ tham gia bảo tồn, tôn tạo và 
phát huy giá trị di tích chưa sâu về chuyên môn; phần lớn do các đơn vị xây 

dựng dân dụng thực hiện nên thiếu kiến thức về di sản văn hóa. Sự phối hợp liên 
ngành giữa các cơ quan, giữa ban quản lý di tích tỉnh, phòng Văn hóa thông tin 

cấp huyện, ban quản lý di tích địa phương và nhân dân trong hoạt động quản lý, 
bảo tồn và phát huy giá trị di tích chưa chặt chẽ, thiếu những định hướng, chính 
sách, chế tài cụ thể nhằm khuyến khích sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di tích. 

Ý thức bảo vệ di tích của người dân còn yếu, tình trạng xâm phạm di tích 

do các nhu cầu cần thiết khác của cuộc sống xã hội là khá phổ biến làm cho việc 
bảo tồn di tích càng thêm khó khăn. 
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5. Yếu tố nhu cầu thị trường 

Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch tùy thuộc vào không gian, thời gian đã trở thành 

nhân tố quan trọng trong sự phát triển du lịch.  

Sự phát triển của du lịch tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc bảo tồn 

các di sản văn hóa của một quốc gia. Doanh thu từ vé tham quan, vé xem biểu 
diễn nghệ thuật và các hoạt động du lịch khác đượ c sử dụng một phần lớ n cho 
việc tu bổ,chỉnh trang các di tích, khôi phục và phát triển các di sản vănhóa phi 

vật thể, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống, các làng nghề thủ công 
truyền thống. 

Du lịch tạo ra các khả năng hỗ trợ bảo tồn các di tích lịch sử, di chỉ khảo cổ  
đang có nguy cơ chuyển hoá thành phế tích, nguy cơ bị huỷ hoại, nhất là trong 

điều kiện mưa nắng thất thườ ng của điều kiện khí hậu nhiệt đới, khi nền kinh 
tế đất nước ta còn nghèo, không có đủ vốn và các điều kiện cần thiết khác 

để trùng tu, bảo vệ cácdi tích lịch sử văn hoá. Du lịch góp phần giới thiệu văn 
hoá, hình ảnh của mỗi quốc gia ra toàn thế giới. 

Sự phát triển của du lịch góp phần củng cố, nâng cao truyền thống, lòng 
tự hào dân tộc, tính tự trọng, tự tôn dân tộc, thúc đẩy việc giữ gìn bản sắc vãn 

hoá, bảo tồn tính đa dạng văn hoá, khắc phục tính tự ty dân tộc, Du lịch thúc đẩy 
quá trình giao lưu văn hoá giữa các dân tộc thông qua việc thu hút khách du lịch 

tham dự các lễ hội, thông qua việc tổ chức giới thiêu văn hoá, ẩm thực, triển lãm. 

IV. ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG 

1. Tác động tích cực 

Trên thực tế Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã tác động và làm biến đổi đời 
sống vật chất và tinh thần của xã hội, đương nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến văn 

hóa. Trước hết Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã sản sinh ra nguồn vốn to lớn và 
khoa học công nghệ hiện đại góp phần bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa. Quan 

hệ hợp tác kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa với các nước đã góp phần đưa Di 
sản văn hóa trở thành yếu tố quan trọng nhất của nền kinh tế du lịch, dịch vụ, từ 

đó đã tác động mạnh mẽ và tích cực đến việc bảo tồn, phát huy các di sản văn 
hóa ở những hoạt động cụ thể sau: 

- Trùng tu lại các Di sản văn hóa vật thể: Hàng ngàn di tích văn hóa như 
chùa, đình, đền, miếu trong vùng đã được khôi phục, bảo vệ, gìn giữ.  

- Xây dựng mới lại các danh lam thắng cảnh của vùng làm tôn thêm giá trị 
của các di sản văn hóa. 

- Xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng để tôn thêm vẻ đẹp và tạo điều kiện cho 
du khách đến các khu di tích. 

- Phục nguyên nhiều lễ hội các làng xã và cả vùng. Quá trình Công nghiệp 

hóa - Hiện đại hóa là hoạt động xúc tác cho việc phục hồi lễ hội truyền thống, 
các trò chơi, trò diễn, các loại hình diễn xướng gần với các lễ hội, các hoạt động 

văn hóa dân gian, phục hồi các làng nghề,.... 
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Tại một vùng, địa phương khi du lịch phát triển sẽ có những tác động tích 
cực đối với các di tích lịch sử và danh thắng của vùng, địa phương đó. Du lịch 

góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho một bộ phận dân cư. Bên 
cạnh đó, du lịch phát triển là nguyên nhân thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và tôn 

tạo di tích, phát huy giá trị các di tích nhằm khai thác phục vụ du lịch. Khi người 
dân ý thức được lợi ích kinh tế từ hoạt động du lịch, họ sẽ tích cực, chủ động 
tham gia vào các hoạt động bảo tồn di tích. Đây là nguồn lực quan trọng trong 

việc giữ gìn và phát huy giá trị của di sản. Đặc biệt, nguồn thu từ các hoạt động 
du lịch được sử dụng cho công tác tu bổ, khôi phục các di tích. Từ đó cho thấy, 

du lịch và di sản văn hóa luôn có sự gắn kết, hỗ trợ nhau phát triển; khi du lịch 
phát triển, các điểm đến sẽ có thêm nguồn thu để đầu tư trở lại cho công tác bảo 

tồn, phát huy giá trị các di sản. 

2. Tác động tiêu cực 

Bên cạnh những nhân tố tác động tích cực thì vẫn còn một số nhân tố tiêu 
cực tác động đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích. 

- Hội nhập quốc tế đã góp phần làm cho kinh tế - xã hội phát triển, đời sống 
của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Mặt trái của cơ chế thị 

trường dễ đem đến cách sống, tâm lý hưởng thụ, lối sống vì tiền, coi trọng lợi 
ích cá nhân hơn lợi ích cộng đồng. Tư tưởng, lối sống của người dân có xu 

hướng xa rời truyền thống, ảnh hưởng đến hoạt động bảo tồn và phát huy di sản 
văn hóa nói chung và di tích lịch sử văn hóa nói riêng. Hoạt động sinh hoạt văn 
hóa cộng đồng ở các làng, xã như những lễ hội truyền thống của làng ngày càng 

thu hẹp. Đặc biệt hiện nay giới trẻ ít quan tâm tới văn hóa truyền thống, thích ăn 
mặc, thưởng thức văn hóa hiện đại mà ít quan tâm tới cộng đồng, cũng như 

những giá trị văn hóa được lưu giữ trong cộng đồng. Nhiều nếp sống, thuần 
phong mỹ tục làng quê đang có nguy cơ mai một do quá trình đô thị hóa nông 

thôn. Một bộ phận người dân vẫn có quan niệm hoạt động bảo tồn và phát huy 
giá trị di sản văn hóa là việc làm của các cơ quan chức năng. Sự tham gia của 

cộng đồng vào công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch 
sử văn hóa mới chỉ thu hút được sự tham gia của bộ phận người cao tuổi về hưu, 

các cụ cao niên trong làng, chưa thu hút được giới trẻ tham gia. 

- Hiện nay công tác bảo vệ các di vật, cổ vật tại các di tích lịch sử văn hóa 

cũng là một thách thức đối với đội ngũ làm công tác quản lý di tích. Tình trạng 
xâm hại, phá hoại di tích, lấy cắp cổ vật, đồ thờ tự, hòm công đức trong đền, 

chùa hiện nay đang diễn biến hết sức phức tạp. Cùng với đó là các hiện tượng 
mê tín dị đoan, cờ bạc trá hình ngày càng gia tăng trong các lễ hội truyền thống 
tại các di tích đền, chùa. Lối sống thực dụng gia tăng, đạo đức suy thoái ở một 

bộ phận nhân dân và du khách… điều này tác động không nhỏ đến tính bền 
vững trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa. 

- Trên thực tế cho thấy, các di tích lịch sử văn hóa trong những năm qua ít 
thu hút được sự quan tâm đầu tư của cộng đồng. Người dân đến di tích ít hơn 

các di tích tâm linh khác như chùa, miếu. Việc trùng tu, tu bổ di tích chủ yếu 
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bằng nguồn ngân sách của nhà nước, cộng đồng có tham gia nhưng với số lượng 
đóng góp rất nhỏ. Cán bộ tham gia Quản lý di tích cấp xã, phường, huyện, còn 

chưa đúng chuyên ngành, kiêm nhiệm. Đây là một vấn đề đặt ra đối với công tác 
tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quản lý di tích lịch sử văn hóa cho đội ngũ cán 

bộ công chức. 

- Cảnh quan và các di tích thường bị xuống cấp về mặt thẩm mỹ do việc 
xây dựng các công trình du lịch hiện đại và các cơ sở dịch vụ du lịch. Trong quá 

trình phát triển hạ tầng và xây dựng các khu du lịch, các hoạt động chủ yếu bao 
gồm san lấp chuẩn bị mặt bằng, khai thác vật liệu xây dựng; xây dựng cơ sở hạ 

tầng (đường giao thông, hệ thống cung cấp nước và năng lượng, hệ thống thu 
gom và xử lý chất thải…); xây dựng các công trình dịch vụ du lịch, các hoạt 

động vận chuyển… Trong nhiều trường hợp, kiến trúc của những tòa nhà mới 
thường thiếu sự hài hòa với những kiến trúc truyền thống. Hơn nữa, việc xây 

dựng các công trình du lịch không có quy hoạch sẽ làm cho cảnh quan bị ảnh 
hưởng nghiêm trọng. Lượng du khách quá đông đến tham quan di tích cũng có 

thể làm cho các công trình này bị xuống cấp.  

Bên cạnh những tác động tích cực của du lịch đối với các di tích lịch sử văn 

hóa và danh thắng không thể không đề cập đến những tác động tiêu cực mà hoạt 
động du lịch đã và đang mang lại cho các đối tượng này:  

- Thương mại hóa hoạt động du lịch làm biến dạng các di sản. Thay đổi nét 
văn hóa cổ truyền của dân cư, tác động đến giá trị văn hóa truyền thống của 
cộng đồng. Trong quá trình phát triển du lịch, nhiều phong tục tập quán, các lễ 

hội, nghề truyền thống bị thương mại hóa nhằm đáp ứng thị hiếu của du khách 
do đó dẫn đến mất hết những đặc trưng của văn hóa địa phương.  

- Những tệ nạn xã hội theo dòng khách du lịch và người lao động du nhập 
vào địa phương gia tăng làm ảnh hưởng đến đời sống văn hóa truyền thống của 

người dân (trộm cắp, buôn bán hàng quốc cấm, ăn xin, đeo bám…)  

- Ô nhiễm môi trường, xuống cấp giá trị tài nguyên. Nước thải sinh hoạt 

của du khách, nước thải, khí thải từ các cơ sở dịch vụ du lịch, phương tiện vận 
chuyển du lịch… gây ra những áp lực lên môi trường (ví dụ như ở Hạ Long, khu 

vực Đại nội Huế, phố cổ Hội An vào những mùa cao điểm, mùa hè nóng nực…). 

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 

Với nhiều quốc gia trên thế giới, hoạt động bảo tồn di sản được xem là một 

quá trình lâu dài và thực hiện rất nghiêm túc; kinh nghiệm từ các nước cho thấy, 
muốn bảo tồn và phát huy giá trị di sản có hiệu quả cần phải có một chiến lược 

cụ thể: 

- Nước Anh từ lâu đã nổi tiếng là đất nước của di sản, bảo tồn và phát triển 

vừa theo quy chế nghiêm ngặt, nhưng đồng thời lại theo hướng mở. Anh quốc 
có chính sách gắn kết di sản với du lịch rất hiệu quả, không quá chạy theo du 
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lịch để phá bỏ di sản, nhưng cũng không quá giữ khư khư để di sản biến thành 
thứ đồ cổ xa lạ với con người. Với phương châm “di sản sống với cuộc sống 

hiện tại”, bảo tồn để phát triển bền vững, nước Anh đã có chính sách, kế hoạch 
đầu tư những điểm du lịch bao quanh di sản, hoặc vùng để đón du khách theo lối 

phân tán, chia nhỏ không tập trung số lượng quá lớn nhằm giảm áp lực đối với 
cán bộ làm công tác bảo vệ di sản và người dân địa phương. Một ví dụ minh 
chứng cho chính sách quản lý và khai thác di tích phục vụ hoạt động du lịch của 

Anh tại di sản thế giới Stonehenge, Avebury và Associated. Nếu vòng tròn đá 
Stonehenge được bảo vệ rất nghiêm ngặt, du khách đi xung quanh chụp ảnh, 

quay phim, nhưng tuyệt nhiên không được đến gần hiện vật, thì quốc lộ đá ở 
Avebury, du khách được đi lại tự do, nông dân vẫn chăn thả gia súc. Những làng 

cổ trong vùng Avebury được bảo tồn ngay trong cuộc sống thường ngày của 
người dân.  

- Tại Hàn Quốc, để hai làng cổ Yangdong và Hahoe được UNESCO công 
nhận là di sản văn hóa vào năm 2010, người dân và chính quyền địa phương đã 

có rất nhiều cố gắng trong việc thực hiện các chính sách bảo tồn làng cổ trung và 
dài hạn, triển khai các dự án trùng tu liên tục. Chính phủ Hàn Quốc luôn vạch ra 

các định hướng tương lai cho di sản: tổ chức nhiều hội thảo, đào tạo nhiều 
chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn…, đảm bảo cho việc bảo tồn các di sản trong 

tương lai.  

- Nhật Bản là quốc gia có nhiều thành tựu trong vấn đề bảo tồn, phát huy 
giá trị di sản; hiện Nhật Bản có hơn 100 địa danh đã được công nhận là khu di 

tích cổ quan trọng, là những điểm du lịch nổi tiếng. Theo kinh nghiệm của Nhật 
Bản, công tác bảo tồn di sản thật sự là mối quan tâm của cả chính quyền và 

người dân địa phương; khi xác định đối tượng bảo tồn, Chính phủ sẽ hỗ trợ cho 
việc khảo sát, nghiên cứu và lập phương án để trùng tu, bảo tồn di sản. Trong 

các hoạt động đó, ý kiến của người dân có tầm quan trọng đặc biệt và sự đồng 
thuận của họ là yếu tố quyết định chất lượng bảo tồn trong tương lai. Nhật Bản 

cũng là một quốc gia được nhiều du khách trên thế giới lựa chọn đến du lịch, 
định hướng của ngành du lịch Nhật Bản là phát triển du lịch bền vững và phát 

huy giá trị di sản văn hóa. Trong những năm qua nước Nhật đã gặt hái được 
nhiều thành công thông qua các chính sách hợp lý: xây dựng khung pháp lý về 

bảo tồn và sử dụng cho từng nhóm di sản (khu vực lịch sử, di sản quốc gia…), 
duy trì chất lượng di sản, tăng cường nhận thức của người dân và chính quyền 

địa phương về tầm quan trọng của bảo tồn với phát triển bền vững, cân bằng mối 
quan hệ tốt đẹp giữa du khách và cộng đồng địa phương. Là một Di sản thế giới, 
làng Ogimachi tiếp đón gần 1,4 - 1,5 triệu du khách mỗi năm trong một huyện 

có diện tích khoảng 45,6 ha. Vấn đề chính của việc phát triển du lịch ồ ạt gây ra 
trong làng là sự xả rác bừa bãi, nguy cơ cháy, giao thông lộn xộn và thiếu bãi 

đậu xe, dẫn đến một sự suy thoái của môi trường tự nhiên và xáo trộn sự riêng tư 
của người dân, nguy cơ bỏ hoang đất nông nghiệp và các ngành nghề buôn bán 

truyền thống, dẫn đến sự xuống cấp chất lượng xã hội. Tuy nhiên, bằng chính 
sách kịp thời và sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng địa phương. Gần đây ngôi 

làng Ogimachi đạt được một sự cân bằng nhất định giữa đáp ứng nhu cầu khách 
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du lịch và đảm bảo chất lượng xã hội. Khi được chỉ định như "Huyện bảo tồn 
các di sản văn hóa, nhà truyền thống, kiến trúc lịch sử và cảnh quan xung quanh 

quan trọng”, thì chúng được xem như là một thực thể bảo tồn có giá trị. Luật áp 
dụng đặt ra quy định rất chặt chẽ liên quan đến những thay đổi và sửa đổi của 

mặt tiền, hình thức và sử dụng đất cũng như các yếu tố vật thể khác gắn liền với 
khu định cư mới để giới thiệu đầy đủ và hài hòa các giá trị của nó, chẳng hạn 
như cây cối, hàng rào, vườn hoa, sân bãi, các tuyến đường, các bức tường và cầu 

thang; đồng thời dành sẵn các khoản tiền hỗ trợ việc phục hồi và sửa chữa các 
yếu tố và đưa ra các hình phạt tương ứng đối với bất kỳ hành vi vi phạm.  

Các nước Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia và Myanmar cũng cho chúng ta 
những bài học kinh nghiệm đáng quý từ việc bảo tồn di sản: không tách rời di 

sản với người dân, phải tạo những điều kiện cần thiết để người dân tham gia 
quản lý, khai thác di sản, cải thiện đời sống của mình để người dân không quay 

lưng lại với di sản. Điều đó không chỉ giúp cho di sản được bảo vệ nguyên vẹn 
mà lối sống truyền thống của người dân cũng sẽ được duy trì. 

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) 

2. Trong nước  

2.1. Di tích thành cổ Quảng Trị 

Di tích do Ban quản lý Di tích thành cổ Quảng Trị là đơn vị trực thuộc Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị quản lý. Di tích đã được trùng tu, 

tôn tạo một số hạng mục trong đó có phục dựng lại một số đoạn thành bị xuống 
cấp và cổng thành. Sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương và các cá nhân, tổ  
chức đóng góp để Trùng tu, tôn tạo và Phát huy giá trị di tích. 

Di tích không áp dụng thu phí với khách đến tham quan di tích. Có dịch vụ 
phục vụ Lễ dâng hương tại đài tưởng niệm và các gian hàng lưu niệm.  

2.2. Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi tại thành phố Hồ Chí Minh 

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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Khu di tích được giao quản lý rất rộng, nhiều địa điểm khác nhau: Địa đạo 
Bến Dược tại ấp Phú Hiệp, xã Mỹ Hưng, huyện Củ Chi có diện tích 83,521 ha; 

Địa đạo Bến Đình tại ấp Bến Đình, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi có diện tích 
16,945 ha; Di tích lịch sử Quốc gia Chiến khu Rừng Sác tại ấp Long Hòa, xã 

Long Hòa, huyện Cần Giờ có diện tích 43,1 ha; Khu Truyền thống Cách mạng Sài 
Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại ấp Phú Hiệp có diện tích 10,5 ha; Nhà tưởng niệm 
Bà mẹ VNAH - AHLLVTND Nguyễn Thị Rành tại ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp, 

huyện Củ Chi có diện tích 0,56 ha; Khu dự án mở rộng Khu di tích lịch sử địa đạo 
Củ Chi tại xã Thanh Tuyền, huyện Dầu tiếng, tỉnh Bình Dương có diện tích 125 

ha; đất nông nghiệp tại xã Tân Thạnh Tây có diện tích 1,386 ha; Khu khoán bảo 
vệ rừng Cần Giờ có diện tích 3.701 ha. 

Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi - đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, 
quản lý theo hình thức tự chủ 100%. Bộ máy hoạt động Khu di tích có sự phân 

công công việc theo chức năng, nhiệm vụ phù hợp (chuyên môn hóa công việc). 
Tổng số cán bộ, nhân viên trong khu di tích: 417 người. 

Khu di tích đã triển khai nhiều các dự án lớn, quan trọng trong công tác 
trùng tu, tôn tạo, bảo vệ và phát huy giá trị di tích bằng nguồn ngân sách Thành 

phố và nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị do Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ 
Chi làm chủ đầu tư, cụ thể: Cải tạo, nâng cấp không gian Đền tưởng niệm liệt sĩ 

Bến Dược, Củ Chi với chủ đề "Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kiên 
cường bất khuất" với các hạng mục: Cổng tam quan, Nhà văn bia, Đền chính, 
Tầng hầm, Tháp, Bức tranh gốm lớn nhất Việt Nam, Biểu tượng Hồn thiêng đất 

nước, Hoa viên. Khu Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định: 
Tôn vinh, tri ân các lãnh đạo chủ chốt của Tỉnh ủy, Khu ủy, Thành ủy, các đoàn 

thể, lực lượng vũ trang Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong kháng chiến. Cải tạo, 
nâng cấp Đền với 12 con Rồng bằng đá và 08 chậu kiểng; sơn màu gỗ các cột, sửa 

sân nền và thay mới các bia đá khắc tên liệt sĩ Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, 
Củ Chi; ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại trong trưng bày bảo tàng tại Bến 

Dược. Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nữ du kích Củ Chi; Nhà tưởng niệm 
Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng - AHLLVTND Nguyễn Thị Rành (hoàn thiện cuối 

năm 2021). Chống sạt lở bờ kè sông Sài Gòn khu vực Khu di tích lịch sử địa đạo 
Củ Chi; Mở rộng Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi tại xã Thanh Tuyền, huyện 

Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương; Bãi đậu ca nô, bãi xe phục vụ khách tham quan du 
lịch Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Tái hiện, tôn tạo Di tích lịch sử Chiến khu 

Rừng Sác (tại Cần Giờ, Đoàn 10 đã loại 6200 tên Mỹ - Ngụy, bắn cháy 356 tàu, 
thuyền chiến và đánh chìm 133 tàu vận tải); Cải tạo nâng cấp và xây dựng mới hệ 
thống cống giữ mực nước phục vụ khách tham quan học tập tại Di tích lịch sử 

Chiến khu Rừng Sác. Mô hình mô phỏng Khu tái hiện vùng Giải phóng: Mô hình 
sa bàn, phim 3D mô phỏng đánh bại trận càn Cedar Falls của quân Mỹ vào vùng 

Tam giác sát Củ Chi năm 1967, mô hình cấy lúa, bắt cá cho du khách tham gia 
trải nghiệm; Mô hình mô phỏng cảnh quan Biển Đông: Mô phỏng hình ảnh đất 

nước Việt Nam từ Cà Mau đến Hà Giang, hình ảnh chùa Một Cột ở miền Bắc, 
Ngọ Môn Huế ở miền Trung, bến Nhà Rồng ở miền Nam... Thường xuyên tổ 

chức giữ gìn, tôn tạo, sửa chữa các hạng mục di tích và sưu tầm hiện vật trưng 
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bày. Có khu trưng bày hiện vật ngoài trời phong phú, đa dạng và hấp dẫn. Sử 
dụng nguồn ngân sách của Thành phố, nguồn vốn đầu tư phát triển của đơn vị để 

xây dựng các công trình, dự án phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền 
thống lịch sử. 

Các hoạt động dịch vụ của Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi: 

Hoạt động thuyết minh: Có hướng dẫn viên trực tiếp, đưa khách đi tham 
quan khu di tích; Hướng dẫn viên mặc trang phục đặc trưng, phù hợp với khu di 

tích; Giọng nói của hướng dẫn viên truyền cảm, hấp dẫn; Khách tham quan được 
trải nghiệm nhiều các hoạt động tại di tích. 

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch: Thực hiện tuyên truyền tại chỗ 
qua hướng dẫn viên, các hiện vật tái hiện sinh hoạt của dân quân trong kháng 

chiến ở miền Nam, biển giới thiệu quảng bá và qua trang website chuyên về du 
lịch Củ Chi (www.diadaocuchi.com.vn). 

Thông tin các dấu tích, hiện vật: Khu di tích tái hiện đầy đủ, chi tiết con 
người, hiện vật trong đời sống, chiến đấu của dân quân miền Nam; trưng bày 

nhiều chủng loại sản phẩm lưu niệm tại khu bán hàng lưu niệm; sử dụng các mô 
hình trực quan, sinh động thu hút khách tham quan. 

Tái hiện lại cuộc sống sinh hoạt, lao động sản xuất và chiến đấu của người 
dân Củ Chi trong giai đoạn 1960-1972.  

Sử dụng các mô hình trực quan, sinh động thu hút khách tham quan: Mô 
hình sa bàn, phim 3D mô phỏng đánh bại trận càn Cedar Falls của quân Mỹ vào 
vùng Tam giác sát Củ Chi năm 1967, trải nghiệm mô hình cấy lúa, bắt cá, đi xe 

đạp đôi, đạp thiên nga, đi ca nô trên hồ nước, bố trí khu bán hàng lưu niệm cho du 
khách... 

Các dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí: Trường bắn Thể thao Quốc 
phòng, bắn súng đạn sơn, xe đạp đôi, khu bán hàng lưu niệm, Hồ bơi và các trò 

chơi trên nước (ca nô, đạp thiên nga...), sử dụng xe điện đưa đón khách đi tham 
quan. Khu vực phục vụ ăn uống, nghỉ ngơi của du khách: Hệ thống nhà hàng, khu 

ẩm thực, giải khát, nhà nghỉ... 

Tất cả các nhân viên hoạt động dịch vụ đều là người trong đơn vị để thống 

nhất trong công tác điều hành, triển khai thực hiện và không bị xảy ra tình trạng 
chèo kéo khách hoặc không quản lý được giá. 

Các hình thức phát huy giá trị di tích: Ứng dụng công nghệ hiện đại trong 
công tác trưng bày phục vụ khách tham quan. Mở rộng các khu vực dịch vụ nhằm 

đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách: bãi đậu ca nô, bãi đỗ xe... Đa dạng các hoạt 
động trải nghiệm gắn với di tích hấp dẫn du khách và kéo dài thời gian tham quan 
tại Khu di tích. Sử dụng các phương tiện hiện đại trong công tác bảo tồn, gìn giữ 

di tích và cảnh quan khu vực di tích, giúp giảm thiểu sức lao động, thực hiện 
những công việc sức người khó có thể làm được, để nâng cao hiệu quả công tác 

bảo tồn di tích, như: Xe cẩu nâng vệ sinh các khu vực cao, khó vệ sinh; công nghệ 



38 
 

phim 3D mô phỏng trận chiến; xe điện sử dụng đưa đón khách đi tham quan; bắn 
súng đạn cao su tại Trường thể thao quốc phòng. 

2.3. Khu Di tích lịch sử Chiến khu D, tỉnh Đồng Nai 

Khu di tích lịch sử Chiến khu D nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên và di 

tích Vĩnh Cửu. Hiện nay, Khu di tích đã được tôn tạo, trùng tu và được công nhận 
là Di tích lịch sử Quốc gia. 

Khu di tích Chiến khu D gồm: Các hệ sinh thái - văn hóa - lịch sử là sự kết 

hợp tạo thành tuyến tham quan hấp dẫn du khách. Tại đây, không thực hiện thu 
bán vé từ khách tham quan, du lịch. 

Công tác dịch vụ và phát huy giá trị di tích: Khu di tích phát triển các sản 
phẩm đặc trưng của địa phương. Tại các cây trong rừng có treo biển giới thiệu 

tên, thông tin của từng loại cây để du khách tìm hiểu. Dịch vụ quà tặng lưu niệm, 
dịch vụ ăn uống tại khu di tích... 
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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 

1.1. Giới thiệu di tích 

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ bao gồm 45 
điểm di tích thành phần, phân bố phân tán trên các địa bàn của 7 phường và 3 xã 

thuộc thành phố Điện Biên Phủ, 4 xã thuộc huyện Tuần Giáo, 6 xã thuộc huyện 
Điện Biên và được hình thành từ hai hệ thống:   

* Các điểm di tích liên quan đến trận địa phòng ngự của Thực dân Pháp  

Các di tích liên quan đến trận địa của thực dân Pháp, gồm 23 điểm là các 
mục tiêu tấn công của ta, nơi ghi lại những chiến công oai hùng của quân đội ta, 

gồm những cụm tiêu biểu sau:  

- Di tích trung tâm tập đoàn cứ điểm (Mường Thanh), nơi tập trung lực 

lượng và phương tiện chiến tranh cao nhất: Hầm chỉ huy của Tướng De Castries; 
hầm chỉ huy pháo binh của Pi Rốt; các trận địa pháo; sân bay Mường Thanh; cầu 

Mường Thanh; một số trung tâm đề kháng phía Đông và phía Tây. 

- Các cứ điểm phòng thủ: là các điểm hỏa lực, lá chắn bảo vệ vòng ngoài 
phân khu trung tâm. Các cứ điểm này tập trung trong hai phân khu: Phân khu 
Bắc (gồm Him Lam, Độc lập, Bản Kéo) và Phân khu Nam (Hồng Cúm). Ngoài 

ra còn rất nhiều cứ điểm thuộc phân khu trung tâm như: 5 cao điểm phía Đông 
(A1,C1, C2, D1, E1). 

* Các điểm di tích gắn với quân đội, Nhân dân Việt Nam 

Các điểm di tích gắn với quân đội, Nhân dân Việt Nam, gồm 22 điểm, được 
phân loại như sau:  

- Căn cứ chỉ huy sở chiến dịch Mường Phăng: Đây là Trung tâm Chỉ huy 

chiến dịch từ 31/01/1954, là nơi quyết định mọi chủ trương, kế hoạch chiến đấu 
đến ngày chiến thắng. Tại đây có nơi ở và làm việc của các tướng lĩnh, các cơ 

quan tham mưu, cố vấn cao cấp nhất của Bộ Chỉ huy chiến dịch và Đảng Ủy mặt 
trận, cũng là nơi làm việc, hoạt động của chính quyền địa phương (Ủy ban hành 

chính kháng chiến). Hiện đã bảo tồn và phục dựng các lán ở và làm việc của Đại 
tướng Võ Nguyên Giáp, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, Ban Tham mưu, 
Trung tâm thông tin, Ban cố vấn, Hội trường tác chiến, Đường hầm xuyên núi, 

Trạm bảo vệ, Đài quan sát, Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng,... 

- Các địa điểm di tích phục vụ chiến dịch: Là nơi tập kết hậu cần, vận 
chuyển vũ khí đạn dược cho chiến dịch như Đèo Pha Đin, hang Thẩm Púa, Tuần 

Giáo, Đường kéo pháo bằng tay,... 

- Các trận địa tấn công của quân đội ta: Bao gồm trận địa pháo 105mm, 

trận địa pháo H6... hệ thống hầm hào chiến đấu, trận địa vây hãm và tiến công... 
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1.2. Đặc điểm, kết cấu, kiến trúc của Di tích lịch sử Chiến trường Điện 
Biên Phủ 

Di tích Chiến lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ được tạo nên từ rất nhiều 
chủng loại vật liệu khác nhau. Có thể phân thành các dạng vật liệu chính như sau: 

- Dạng vật liệu không bền vững: chủ yếu cấu thành các di tích mang tính 

chất dã chiến (gỗ, tre nứa, tranh, bao tải...) loại vật liệu này có mặt ở hầu hết 
công trình, cả của ta và của quân Pháp. Đối với một số công trình có sử dụng vật 

liệu bền vững như hầm Đờ Cát, hầm cố thủ đồi A1 cũng kết hợp với nhiều loại 
vật này, đây là vật liệu rất dễ hư hỏng, nhất là trong môi trường càng ẩm thấp thì 

độ bền vững càng giảm rất nhanh. 

- Dạng vật liệu là đất tự nhiên cũng rất phổ biến ở loại hình di tích chiến 

trường này. Đó là các hầm hào trong lòng đất, cát đựng trong bao tải...vật liệu 
này có đặc tính giữ ẩm rất cao làm hỏng các vật liệu khác, đồng thời cũng rất dễ 

bị bào mòn, biến dạng. 

1.3. Đánh giá tính nguyên gốc của Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

- Đối với các di tích liên quan đến trận địa phòng ngự của Thực dân Pháp: 

Theo ghi nhận ở một số tài liệu đang lưu hành, riêng hệ thống bố trí phòng ngự 
của địch có 49 cứ điểm, khoanh thành tám cụm, xung quanh có nhiều lớp hàng 

rào thép gai và mìn, được liên kết lại thành ba phân khu; tuy nhiên, hiện nay ta 
mới chỉ ghi nhận 23 điểm. Như vậy, so với thực tế trước đây, hiện quy mô hệ 

thống phòng ngự của địch trên chiến trường Điện Biên Phủ còn sót lại là khiêm 
tốn, không phản ánh được quy mô các trận địa phòng ngự do Thực dân Pháp xây 

dựng trước thời điểm tháng 5/1954, nơi đồn trú của: 12 tiểu đoàn, một đại đội 
chiến xa gồm 10 xe tăng, hai cụm pháo 105, một đại đội pháo 155 và 4 đại đội 

súng cối...   

Các điểm di tích Đồi A1, khu đề kháng Him Lam; Cầu Mường Thanh, 

Hầm Đờ Cát,…còn giữ được những dấu tích cơ bản. Tuy nhiên những dấu tích 
xung quanh đã bị mất dấu, phai mờ; các địa điểm di tích hiện nay đang nằm rải 

rác tách biệt nhau do bị chia cắt bởi các khu vực dân sinh của thành phố Điện 
Biên Phủ và các vùng lân cận; nhiều điểm di tích xác định được địa điểm chính 

xác song vĩnh viễn không thể khôi phục; một số điểm di tích chỉ xác định được 
vị trí tương đối như: Phân khu Hồng Cúm. 

- Đối với các di tích gắn với Quân đội nhân dân Việt Nam, một số điểm di tích 
tiêu biểu như: Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Đường kéo 

pháo bằng tay, Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng, Trận địa pháo 
105 mm của Đại đội 806, Trận địa pháo H6 của Tiểu đoàn 224,… Tuy nhiên một 

số điểm di tích đã mất hoàn toàn dấu vết như: Các dấu tích thể hiện diễn biến các 
trận đánh của quân đội ta vào trận địa phòng ngự của địch như: Hầm chiến đấu, 

giao thông hào, trận địa bao vây và tiến công của ta, một số điểm tập kết quân đội 
ta, một số trận địa pháo mặt đất của ta, nơi các anh hùng Tô Vĩnh Diện và Trần Can 

hy sinh,...  
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Một số điểm di tích chỉ xác định được vị trí tương đối như: Các trận địa 
pháo cao xạ của ta, khu hậu cần ở Tuần Giáo,… 

- Về số lượng, chủng loại và chất lượng các phương tiện kỹ thuật, vũ khí 
chiến đấu của cả hai phía: Thực tế số lượng chủng loại các loại vũ khí, phương 

tiện kỹ thuật hiện nay được lưu giữ tại tỉnh Điện Biên vào khoảng trên 4 ngàn 
hiện vật, đa phần là những vũ khí, khí tài bị hư hỏng của hai bên để lại hoặc bị 

vùi lấp trên chiến trường; một số loại hiện vật khó bảo quản do được làm từ những 
vật liệu kém bền vững; nhiều hiện vật gốc đang bị phân tán tại một số bảo tàng 

khác trong nước chưa được bàn giao lại cho tỉnh Điện Biên. 

Mặc dù di tích Chiến trường Điện Biên Phủ rất nổi tiếng, được thế giới biết 
đến và quan tâm, song do quy mô tổng thể Di tích Chiến trường xưa bị thu hẹp, 
phân tán, chia cắt; các yếu tố gốc hiện còn lưu giữ được không đầy đủ, vì vậy 

chưa phản ánh được đầy đủ quy mô, cục diện chiến trường, không gây được gây 
ấn tượng đặc biệt về chiến trận xưa; các hiện vật trưng bày còn nghèo nàn, ít 

tính thuyết phục; việc đầu tư bảo tồn, tôn tạo, xây dựng hạ tầng khu di tích tuy 
đã được quan tâm nhưng chưa đầy đủ, chưa tương xứng;...do đó chưa mang lại 

sự hài lòng đối với du khách trong nước và quốc tế khi đến thăm quan.   

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. Công tác quản lý Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Trong nhiều năm qua, di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ luôn 
được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ðảng bộ, chính quyền, nhân 

dân tỉnh Ðiện Biên quan tâm giữ gìn và bảo vệ, đồng thời phát triển thành điểm 
nhấn trong hành trình tham quan của du khách; nhiều dự án bảo tồn, tôn tạo đã 

được triển khai thực hiện, cụ thể: 

* Giai đoạn 1958 đến 2003 

- Năm 1958 Bộ Văn hóa, Bộ Quốc phòng, Ủy ban hành chính tỉnh Lai 

Châu đã cử cán bộ sưu tầm các hiện vật, thu thập các tài liệu về chiến dịch và 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (của Quân đội nhân dân Việt Nam và cả quân 

Pháp) để chuẩn bị cho công tác xây dựng Bảo tàng. 

- Năm 1959, việc gìn giữ, phát huy giá trị của các di tích trên cả nước bắt 

đầu được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cũng từ đây, quá trình trùng tu tôn tạo 
khu di tích Điện Biên Phủ được tiến hành để xứng tầm với quy mô và tầm vóc 

chiến thắng vĩ đại của dân tộc và xây dựng nhà truyền thống chiến thắng Điện 
Biên Phủ. 

- Từ năm 1964 đến 1974, Nhà trưng bày chiến thắng Điện Biên Phủ và các 
di tích thành phần như cứ điểm A1, C1, C2, D1, E1, Him Lam từng bước được 

củng cố như dựng chữ nổi bằng bê tông cao 2,5m, bệ cao 1m ở các di tích thành 
phần nêu trên, làm sa bàn chiến dịch Điện Biên Phủ ở nhà trưng bày. 

- Năm 1973- 1974 kỉ niệm 20 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bộ 

Văn hóa, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Kiến trúc đã cùng với địa phương đi 
khảo sát các di tích Chiến trường Điện Biên Phủ và bàn những việc cần làm cụ 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/dien-bien-vai-net-tong-quan/165777.html
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thể, thiết thực đối với di tích. Năm 1973 Cục Bảo tồn bảo tàng đã cùng 2 chuyên 
gia Liên Xô lên Điện Biên Phủ cùng trao đổi ý kiến. Năm 1974 cử 1 đoàn cán bộ 

đi khảo sát di tích chiến trường ĐBP. Cùng trong thời gian này Bảo tàng Chiến 
thắng Điện Biên Phủ được xây dựng dưới chân đồi C2. 

- Năm 1984 để kỉ niệm 30 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã xây 
dựng Nhà trưng bày Chiến thắng  Điện Biên Phủ với diện tích 674 m2(địa điểm 

tại  khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ hiện nay). Từ năm 1984-
1987 gọi là nhà trưng bày CTĐBP do Bảo tàng Quân đội quản lý, trong đó có 

các điểm di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Ngày 15/8/1987 theo công văn số 162/TM của Bộ tổng tham mưu "Phân 
viện Bảo tàng Điện Biên Phủ" trực thuộc Viện Bảo tàng Quân đội được thành lập. 

- Ngày 12/3/1996 sau khi làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa Thông tin 
đã có quyết định số 400- VH/QĐ về việc bàn giao toàn bộ Khu di tích lịch sử Điện 

Biên Phủ và Nhà trưng bày CTĐBP cho UBND tỉnh Lai Châu quản lí. 

- Ngày 30/12/1996 UBND tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định số: 
876/QĐ/UB/TC về việc thành lập Bảo tàng Điện Biên Phủ. 

- Ngày 27/6/2002 Ban thường vụ tỉnh ủy Lai Châu đã thông qua dự án"Bảo 
tồn và phát huy tác dụng Khu di tích CTĐBP", trong kết luận có nội dung: xây 

dựng Nhà Bảo tàng chiến thắng ĐBP còn Bảo tàng tổng hợp của tỉnh sẽ xây 
dựng riêng ở khu vực khác. 

* Giai đoạn 2004 đến cuối năm 2019 

Năm 2004, Ủy ban nhân dân lâm thời tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định 
số 05/2004/QĐ-UB ngày 14/4/2004 về việc tách Bảo tàng Điện Biên thành Bảo 

tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Bảo tàng Dân tộc trực thuộc Sở Văn 
hoá Thông tin, trong đó Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là đơn vị 

được giao trực tiếp quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử chiến trường 
Điện Biên Phủ.  

* Giai đoạn từ tháng 10 năm 2019 đến nay 

 Ngày 15/10/2019 UBND tỉnh Điện Biên ban hành Quyết định số 992/QĐ- 
UBND về việc thành lập Ban quản lý di tích tỉnh Điện Biên (trên cơ sở điều 

chuyển chức năng nhiệm vụ từ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 
Bảo tàng tỉnh) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên.  

          Bảng 1. Kết quả điều tra, khảo sát đánh giá hiện trạng công tác quản lý, bảo 
vệ các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Đánh giá Số lượng đánh giá Tỷ lệ (%) 

Rất tốt 7 4.7 

Tốt 84 56.0 

Chưa tốt 59 39.3 
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                                       Nguồn: Điều tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Qua công tác điều tra, đánh giá vẫn có đến gần 40% ý kiến đánh giá công 
tác quản lý, bảo vệ các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện 
Biên Phủ là chưa tốt. Đó là thực trạng mà các nhà quản lý cần phải xem xét, tìm 

ra các giải pháp để khắc phục. 

2.2. Công tác xếp hạng di tích và hoàn thiện hồ sơ khoa học Di tích lịch sử 
Chiến trường Điện Biên Phủ 

- Công tác xếp hạng: Ngày 28/4/1962, Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch - VH, TT và DL) ra quyết định số 313- VH/VP về việc xếp hạng di 

tích lịch sử danh thắng đợt 1 ở miền Bắc, trong đó có di tích chiến trường Điện 
Biên Phủ được công nhận là di tích cấp quốc gia (gồm có 22 điểm di tích thành 

phần); đến năm 2009, với tầm vóc và giá trị đặc biệt tiêu biểu, Di tích Chiến trường 
Điện Biên Phủ đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là Di tích cấp Quốc gia đặc 

biệt tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 8 năm 2009. Ngày 23 tháng 12 
năm 2015, Thủ tướng Chính đã ban hành Quyết định số 2367/QĐ-TTg, ngày 23 

tháng 12 năm 2015 về  bổ sung thêm 23 điểm di tích (được xác định trong quá trình 
khảo sát của cơ quan chuyên môn và xác nhận của nhân chứng) vào danh sách các 

di tích thành phần của di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Như vậy đến thời điểm 
này toàn bộ Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ có 45 điểm di tích thành phần. 

- Công tác lập Hồ sơ khoa học: Đến nay mới có 22/45 điểm di tích có đầy 
đủ Hồ sơ khoa học (theo Quyết định số 2367/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 

2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt); còn 
lại 22 điểm di tích được xếp hạng đặc cách năm 1962 do nhiều nguyên nhân 

chưa có đủ hồ sơ khoa học (mới có lý lịch di tích). Trong thời gian tới cần hoàn 
thiện hồ sơ pháp lý của 22 điểm di tích này (điểm di tích Các vị trí xe tăng hiện 

đang được đề xuất lược bỏ ra khỏi 45 điểm di tích thuộc Di tích Chiến trường 
Điện Biên Phủ) đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. Việc hoàn 

thiện hồ sơ khoa học di tích góp phần nâng cao hiệu quả trong bảo vệ di tích. 

2.3. Công tác khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng và cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Di tích lịch sử Chiến trường Điện 
Biên Phủ 

* Công tác khoanh vùng, cắm mốc các khu vực bảo vệ của Di tích 

Công tác khoanh vùng, cắm mốc các khu vực bảo vệ di tích lịch sử Quốc 
gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ đã được quan tâm từ rất sớm, ngay sau 

khi được xếp hạng, tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên), đã triển khai dựng các 
bia ghi nhận sự kiện ở một số điểm di tích quan trọng như tại các Đồi A1, E1, D1, 

C1, C2, Him Lam.  

Năm 2002, UBND tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) đã ban hành 
Quyết định số 591/QĐ-UB ngày 03 tháng 5 năm 2002 về việc phúc tra, điều 
chỉnh Quy hoạch khoanh vùng bảo vệ khu di tích lịch sử Điện Biên Phủ; theo đó 

có 22 di tích được tiến hành điều chỉnh quy hoạch và khoanh vùng bảo vệ.  
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Đến nay, toàn bộ 45 điểm di tích thuộc Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ 
đã xác định được khu vực bảo vệ I; 30/45 điểm di tích có khu vực bảo vệ II; 28/45 

di tích được cắm mốc trên thực địa, còn lại 17 di tích chưa được cắm mốc bảo vệ. 

Tuy nhiên công tác khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích Chiến trường 

Điện Biên Phủ còn rất hạn chế và bất cập, một số di tích đã được khoanh vùng, 
cắm mốc nhưng số mốc thưa, không đảm bảo khoảng cách, chất lượng, kích 

thước và chưa bắn tọa độ VN 2000 vào mốc; một số di tích đãđược bắn tọa độ 
VN 2000, nhưng chưa thực hiện cắm mốc. Một số di tích chưa có bia di tích, 

chưa có đường đi lên di tích. Mặt khác việc di tích nằm đan xen trong các khu 
dân cư cũng là một vấn đề hết sức khó khăn cho đơn vị quản lý. 

Qua thời gian do chịu tác động của thiên nhiên, thời tiết, các yếu tố ngoại 
vi khác nên các di tích đang mất dần các yếu tố gốc và bị bào mòn trầm trọn, 

dấu vết còn lại của các di tích (hầm, hào, công sự ...vv) không nhiều. Nhiều hộ 
dân cư sinh sống xung quanh đang làm thay đổi môi trường, cảnh quan di tích, 

thậm chí là tình trạng xâm lấn di tích cũng đang diễn ra ngày càng nhiều khiến 
cho  Các khu vực bảo vệ của Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ đã được quan 

tâm từ rất sớm; ngay sau khi được xếp hạng, tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện 
Biên), đã triển khai dựng các bia ghi nhận sự kiện ở một số điểm di tích quan 

trọng như tại các Đồi A1, E1, D1, C1, C2, Him Lam... 

* Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, dò phá bom mìn và cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ  

 Hiện nay hầu hết các hộ dân sinh sống cũng như tài sản trên đất thuộc khu 
vực bảo vệ của các điểm di tích thành phần thuộc di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ chưa được đền bù, giải tỏa, hiện mới đền bù, gải tỏa được 16/45 
điểm di tích, còn lại 29 điểm di tích chưa thực hiện đền bù giải tỏa. Do kinh phí 

hạn chế nên mới chỉ thực hiện đền bù, giải tỏa đối với diện tích có dự án được 
đầu tư, tôn tạo, do vậy hiện tại còn rất nhiều công trình, hoa màu của Nhân dân 

vẫn nằm trong đất di tích. Bên cạnh đó công tác dò phá bom mìn mới triển khai 
sơ bộ tại một điểm di tích, hiện có 07/45 điểm di tích đã trùng tu, tôn tạo được 

dò phá bom mìn; 45/45 điểm di tích chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất.  

Bảng 2. Thực trạng khoanh vùng cắm mốc, đền bù giải tỏa, hồ sơ khoa học 
di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

T

T 

Tên di tích Thực trạng khoanh vùng, cắm 

mốc, đền bù giải tỏa, dò phá 
bom mìn 

Thực trạng 

Hồ sơ khoa 
học 

Khoanh 

vùng 

Cắm 

mốc 

Đền 

bù 
giải 
tỏa 

Dò 

phá 
bom 
mìn 

Đủ hồ 

sơ, 
pháp 

lý 

Có 

lý 
lịch 

I 
Các điểm di tích được xếp 
hạng theo Quyết định số 
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T

T 

Tên di tích Thực trạng khoanh vùng, cắm 

mốc, đền bù giải tỏa, dò phá 
bom mìn 

Thực trạng 

Hồ sơ khoa 
học 

Khoanh 

vùng 

Cắm 

mốc 

Đền 

bù 
giải 

tỏa 

Dò 

phá 
bom 

mìn 

Đủ hồ 

sơ, 
pháp 

lý 

Có 

lý 
lịch 

1272/QĐ-TTg, ngày 12 
tháng 8 năm 2009 

1 
Bãi họp các quân binh 
chủng tuyên bố chiến thắng 

x x x 
 

  x 

2 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện 

Biên Phủ tại Mường Phăng 
x x 

 
x   x 

3 Đồi Độc Lập x x     x 

4 Đồi Bản Kéo x x     x 

5 
Đồi Him Lam (Trung tâm 

đề kháng Him Lam) 
x x x x   x 

6 Cứ điểm 106 x x     x 

7 Cứ điểm 105 x x     
 

8 Cứ điểm 206 x x     x 

9 Đồi E1 x x x    x 

10 Cứ điểm 311 x x     x 

11 Đồi D1 x x x x   x 

12 Cứ điểm 311A x x     x 

13 Cứ điểm 311B x x     x 

14 Hầm De Castries x x x x   x 

15 Cầu Mường Thanh x x x    x 

16 Các vị trí xe tăng (10 vị trí) x       
 

17 Đồi C (C1,C2) x x     x 

18 Đồi Noong Bua x x     x 

19 Cứ điểm 310 x x     x 

20 Đồi A1 x x x x   x 

21 
Hận thù Noong Nhai (Bia 
tưởng niệm Noong Nhai) 

x x 
  

  x 

22 Hồng Cúm x x   
 

x 

II 

Các điểm được xếp hạng  
bổ sung năm 2015 (theo 

Quyết định số 2367/QĐ-
TTg) 

  
  

  

23 Đồi D2 x x x  
 

x 

24 

Điểm pháo 105mm của Tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên 
Phủ 

x x x  x 
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T

T 

Tên di tích Thực trạng khoanh vùng, cắm 

mốc, đền bù giải tỏa, dò phá 
bom mìn 

Thực trạng 

Hồ sơ khoa 
học 

Khoanh 

vùng 

Cắm 

mốc 

Đền 

bù 
giải 

tỏa 

Dò 

phá 
bom 

mìn 

Đủ hồ 

sơ, 
pháp 

lý 

Có 

lý 
lịch 

25 

Trận địa cao xạ 37mm của 
Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 

376, Đại đoàn 351 ở bản 
Hồng Líu 

x x   x 
 

26 

Trận địa pháo 105mm của 

Đại đội 806, Tiểu đoàn 954, 
Trung đoàn 45, Đại đoàn 

351 ở xã Thanh Minh 

x x x  x 
 

27 

Trận địa pháo H6 của Tiểu 
đoàn 224, Trung đoàn 675, 

Đại đoàn 351 ở xã Thanh 
Minh 

x x   x 
 

28 Đồi Cháy x 
 

  x 
 

29 Đồi F x 
 

x  x 
 

30 Đồi E2 x 
 

x x x 
 

31 
Sở chỉ huy Trung đoàn 98, 
Đại đoàn 316 

x 
 

  x 
 

32 

Trận địa pháo của Đại đội 

815, Tiểu đoàn 383, Trung 
đoàn 367, Đại đoàn 351 

x 
 

x  x 
 

33 
Nơi anh hùng Bế Văn Đàn 

hy sinh 
x x   x 

 

34 

Trận địa cao xạ 37mm  của 
Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 

367, Đại đoàn 351 ở bản 
Mển 

x x   x 
 

35 

Trận địa cao xạ pháo 37mm 

của Tiểu đoàn 394, Trung 
đoàn 367, Đại đoàn 351 ở 

bản Tâu 

x x   x 
 

36 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện 
Biên Phủ ở hang Huổi He 

x 
 

  x 
 

37 

Đài quan sát chiến dịch 

Điện Biên Phủ ở Mường 
Phăng 

x 
 

x  x 
 

38 
Trụ sở Ủy ban Kháng chiến 

hành chính tỉnh Lai Châu 
x 

 
  x 
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T

T 

Tên di tích Thực trạng khoanh vùng, cắm 

mốc, đền bù giải tỏa, dò phá 
bom mìn 

Thực trạng 

Hồ sơ khoa 
học 

Khoanh 

vùng 

Cắm 

mốc 

Đền 

bù 
giải 

tỏa 

Dò 

phá 
bom 

mìn 

Đủ hồ 

sơ, 
pháp 

lý 

Có 

lý 
lịch 

39 
Tòa soạn tiền phương của 
báo Quân đội nhân dân 

x 
 

  x 
 

40 
Sở chỉ huy tiền phương của 
Tổng cục cung cấp  

x 
 

x  x 
 

41 Đường kéo pháo bằng tay x 
 

x x x 
 

42 
Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà 
Tấu km 62 

x 
 

  x 
 

43 
Khu vực tập kết hậu cần tại 

ngã ba Tuần Giáo 
x 

 
  x 

 

44 Đèo Pha Đin x 
 

x  x 
 

45 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện 
Biên Phủ ở hang Thẩm Púa 

x 
 

  x 
 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên 

2.4. Công tác bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

* Giai đoạn năm 1958-2002 

Những năm đầu sau chiến thắng Điện Biên Phủ, công tác bảo tồn, tôn tạo 
di tích chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức do kinh tế đất nước sau chiến 

tranh còn gặp nhiều khó khăn.  

- Năm 1958 Bộ Văn hóa, Bộ Quốc phòng, Ủy ban hành chính tỉnh Lai 

Châu đã cử cán bộ sưu tầm các hiện vật, thu thập các tài liệu về chiến dịch và 
chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (của Quân đội nhân dân Việt Nam và cả quân 
Pháp)  để chuẩn bị cho công tác xây dựng Bảo tàng. 

- Năm 1959, việc gìn giữ, phát huy giá trị của các di tích trên cả nước bắt 
đầu được Đảng và Nhà nước quan tâm. Cũng từ đây, quá trình trùng tu tôn tạo 

khu di tích Điện Biên Phủ được tiến hành để xứng tầm với  quy mô và tầm vóc 
chiến thắng vĩ đại của dân tộc và xây dựng nhà truyền thống chiến thắng Điện 

Biên Phủ địa điểm ở khu trụ sở UBND huyện Điện Biên (hiện nay). 

- Sau khi được xếp hạng di tích quốc gia (năm 1962) công tác trùng tu tôn 

tạo di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ được thực hiện bài bản như: dựng 
bia, biển giới thiệu ở hầu khắp các di tích, một số hạng mục tại các điểm di tích 

quan trọng như di tích A1, di tích Hầm Đờ-cát được khôi phục. 

 - Từ năm 1964 đến 1974, Nhà trưng bày chiến thắng Điện Biên Phủ và 

các di tích thành phần như cứ điểm A1, C1, C2, D1, E1, Him Lam từng bước 
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được củng cố như dựng chữ nổi bằng bê tông cao 2,5m, bệ cao 1m ở các di tích 
thành phần nêu trên, làm sa bàn chiến dịch Điện Biên Phủ ở nhà trưng bày. 

 - Năm 1984 nhân kỷ niệm 30 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Bộ Quốc 
phòng phối hợp với Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ VH, TT và DL) triển 

khai phục hồi, tôn tạo một số di tích thành phần: Mường Phăng (phục hồi lán 
của Chỉ huy trưởng chiến dịch, lán của Tham mưu trưởng chiến dịch, đường 
hầm, nhà tác chiến, nền lán của Chủ nhiệm chính trị chiến dịch, nền lán Cố vấn 

Trung Quốc, biển giới thiệu trước lối vào), di tích A1 (cửa hầm đặt bộc phá, các 
đoạn hào tranh chấp ta - địch, sửa bia, sơn xe tăng…), Trung tâm chỉ huy tập 

đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ở di tích thành phần E1, khôi phục trận địa pháo 
75mm của Anh hùng Phùng Văn Khầu. 

- Đầu năm 1994, một số đợt sửa chữa cơ bản các di tích thành phần như cứ 
điểm Him Lam, cứ điểm Độc Lập, đồi Cháy, phân khu Hồng Cúm, Trạm hậu 

cần Nà Nhạn được tiến hành. 

- Năm 1999, nhân kỷ niệm 45 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, một số hạng 

mục quan trọng như Sở chỉ huy chiến dịch Mường Phăng, Hầm chỉ huy Tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, Đồi A1 được tu bổ, tôn tạo cấp bách chống xuống 

cấp. Nhà trưng bày chiến thắng Điện Biên Phủ được nâng cấp. Cầu Mường 
Thanh được thay thế 90% gỗ mặt cầu, đánh rỉ và sơn lại toàn bộ khung sắt cầu. 

- Năm 2002: Qua hoạt động bảo tồn, tôn tạo di tích Điên Biên Phủ như đã 
nêu ở trên có thể thấy việc bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Điện Biên Phủ được 
tiến hành từ rất sớm, ngay từ những năm cuối thập niên 50 đầu thập niên 60 của 

thế kỷ trước. Trong 62 năm (1958-2002), cơ quan quản lý, vận hành di tích lịch 
sử Điện Biên Phủ bước đầu dựng bia, đánh dấu vị trí, khoanh vùng bảo vệ, phục 

hồi, tôn tạo được một số di tích thành phần quan trọng như: Sở Chỉ huy chiến 
dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, cứ điểm Đồi A1, hầm Đờ Cát,... song do 

hạn chế về nguồn lực, về nhận thức và về khoa học, kỹ thuật dẫn đến công tác 
bảo tồn, tôn tạo còn nhỏ lẻ, thiếu đồng bộ, chưa tương xứng với yêu cầu. 

Trong khoảng thời gian 45 năm (1958-2002) tỉnh đã tiến hành phục hồi, tôn 
tạo một số di tích tiêu biểu như: Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường 

Phăng, cứ điểm Đồi A1, hầm Đờ Cát,... song do hạn chế về nguồn lực, về nhận 
thức và về khoa học, kỹ thuật dẫn đến công tác bảo tồn, tôn tạo còn nhỏ lẻ, thiếu 

đồng bộ, chưa tương xứng với yêu cầu.  

* Giai đoạn từ năm 2003 - 2017 

 Thực hiện 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, công tác bảo tồn, tôn tạo được 

triển khai với quy mô lớn và phạm vi rộng. Trong giai đoạn này tỉnh tập trung 
vào việc khoanh vùng, cắm mốc tôn tạo, phục hồi và đưa vào khai thác phục vụ 

khách du lịch tại một số điểm di tích như:  

- Các di tích và chứng tích về trận địa của ta: 
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+ Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng đã cơ 
bản được bảo tồn, phục dựng ở những hạng mục gồm: Các hầm, hào, lán trại 

làm việc của cơ quan chỉ huy chiến dịch, lán ở và hầm làm việc của Đại tướng 
Võ Nguyên Giáp và Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái; lán và hầm cơ quan 

thông tin và đồng chí Hoàng Đạo Thúy; bia di tích, nhà tác chiến, hội trường, 
lán Ban Cơ yếu, nhà ăn, bếp Hoàng Cầm, lán của đoàn sỹ quan liên lạc; hầm và 
lán của cơ quan cố vấn Trung Quốc; lán làm việc của đồng chí Lê Liêm - Chủ 

nhiệm Chính trị; đường hầm xuyên sơn;... những lán làm việc được dựng lại 
bằng vật liệu tranh, tre nên không bền vững.    

+ Tôn tạo di tích Đường kéo pháo bằng tay cơ bản đã hoàn thành các hạng 
mục: xây dựng Cụm Tượng đài kéo pháo; bê tông hóa mặt đường; đầu tư Nhà 

trưng bày, giới thiệu tài liệu, hiện vật về quá trình kéo pháo của bộ đội ta trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ.  

+ Phục dựng 02 trận địa hỏa tiễn H6 và trận địa pháo 105 mm. 

- Các di tích về trận địa phòng ngự của quân Pháp: 

+ Cứ điểm Đồi A1 đã khôi phục lại các hạng mục gồm: Lô cốt Cây Đa cụt; 
hệ thống đường hào tiếp viện; đường phản kích của địch; hệ thống hào có nắp, 

hào lộ thiên; hầm chỉ huy cứ điểm; hầm đại liên; hệ thống các đường hào phòng 
thủ; hố bộc phá; cửa và đường hầm đặt bộc phá; hầm chỉ huy của Đại đội trưởng 

Lâm Viết Hữu - Đại đội 674; hầm của đồng chí Nguyễn Hùng Sinh, Trung đoàn 
trưởng Trung đoàn 102 - Đại đoàn 308; đường hào tấn công của quân đội ta từ 
Đồi Cháy sang A1.  

Di tích Đồi A1 đã được bảo tồn, tôn tạo cơ bản, tuy nhiên hệ thống các 
hầm, hào, lô cốt chưa được đầu tư bền vững, thường xuyên bị mài mòn, hư hại 

do thời tiết, thiên tai; hệ thống hàng rào dây thép gai thuộc hệ thống phòng thủ 
tại di tích chưa được phục dựng đầy đủ theo kết cấu 5 lớp, xen kẽ các bãi mìn,...  

+ Sở Chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ đã được bảo tồn, tôn tạo một 
số hạng mục chính, gồm: Hầm Đờ Cát, Trận địa pháo 105mm và 155mm, các vị 

trí xe tăng,... Tuy nhiên, chưa tái hiện được vị trí phòng thủ xung quanh và cảnh 
quan điểm di tích này; đồng thời có một số tuyến đường giao thông vào các khu 

dân cư hiện đang chia cắt ảnh hưởng xấu tới di tích này cần phải được điều chỉnh. 

+ Khu Trung tâm đề kháng Him Lam được bắt đầu thực hiện cuối năm 

2006, với những nội dung đã thực hiện gồm: Phục chế hầm, hào, ụ súng, hố bắn, 
hàng rào thép gai và hệ thống bia biển chỉ dẫn tại cứ điểm I và cứ điểm II; xây 

dựng nhà đón tiếp, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe, đường tham quan. 
Hiện nay còn lại các hạng mục đang thực hiện dở dang, nên chưa thể khai thác 
phục vụ du khách: Phù điêu, sa bàn, cụm Tượng đài bằng đá và sưu tầm, phục 

chế, thiết kế trưng bày hiện vật . 

- Các công trình tôn vinh, tưởng niệm: 

+ Tại điểm di tích Đồi D1, đã đầu tư xây dựng Tượng đài chiến thắng (là 
cụm Tượng đầu tiên và bằng đồng duy nhất nằm trong dự án các hoạt động chào 
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mừng kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ); dưới chân Đồi D1 là 
bức phù điêu đại cảnh, tái hiện các sự kiện chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử từ 

khi Đảng và Bác Hồ quyết định chọn Điện Biên Phủ làm điểm quyết chiến, 
chiến lược với Thực dân Pháp.  

+ Cùng với việc bảo tồn phục dựng các hạng mục thuộc Sở chỉ huy chiến 
dịch Điện Biên phủ tại Mường Phăng, tỉnh Điện Biên đã đầu tư xây dựng công 
viên và cụm Tượng đài Mừng công tại Bãi duyệt binh mừng chiến thắng.  

+ Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ khách tham quan Công trình 
Nhà Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, với nhiều hạng mục quan 

trọng bằng mô hình, khối tượng và gần 1.000 hiện vật gốc, một số tài liệu, ảnh, 
đã tái hiện một cách sinh động, rõ nét cuộc kháng chiến chống Thực dân Pháp 

của quân và dân ta. Tuy nhiên hiện nay một số hạng mục chưa hoàn thành, trong 
đó có bức tranh tròn Panorama và khu trưng bày ngoài trời. 

+ Đã tu sửa, xây dựng hệ thống bia biển giới thiệu các điểm di tích lịch sử 
Điện Biên Phủ trên địa bàn 3 huyện (Tuần Giáo, Điện Biên và thành phố Điện Biên 

Phủ). 

- Ngoài ra, tỉnh đã huy động nguồn kinh phí ngoài ngân sách đầu tư một số 

hạng mục khác: Lắp đặt mái che bảo vệ hiện vật tại một số điểm di tích; đặt bia tại 
Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục cung cấp (Bản Phăng 2 - xã Mường 

Phăng),... 

- Công tác bảo trì, duy tu, sửa chữa thường xuyên được tỉnh chú trọng triển 
khai hằng năm, nhằm chống xuống cấp đối với các điểm di tích. 

 Nhìn chung, với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ cho công tác 
Bảo tồn, tôn tạo Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ đã đạt được kết quả tích cực; đã 

phục hồi được một phần các dấu tích cơ bản, kịp thời bảo vệ các di tích thành phần 
quan trọng, trong quần thể Di tích, trước những tác động của thiên nhiên và xã hội. 

* Giai đoạn năm 2017 đến 2020 

 Công tác trùng tu, bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên 

Phủ tiếp tục được thực hiện, cụ thể: Bảo trì, sửa chữa di tích Sở chỉ huy chiến dịch 
Điện Biên Phủ, xã Mường Phăng; Di tích đồi A1; cầu Mường Thanh; Tượng đài 

Chiến thắng Điện Biên Phủ; tiến hành xây dựng, triển khai dự án: Đền thờ liệt sĩ tại 
Chiến trường Điện Biên Phủ... 

Bảng 3. Danh mục các dự án đã triển khai theo QĐ 225/QĐ-TTg, ngày 
26/02/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

TT Tên dự án 
Tổng mức đầu 
tư được duyệt 

(tr/đồng) 

Khối lượng 
hoàn thành 

(tr/đồng) 

Ghi chú 

1 
Bảo tồn, tôn tạo di tích cứ 
điểm Đồi A1 

18.000,0 13.360  

2 
Bảo tồn, tôn tạo khu di tích 

Sở chỉ huy chiến dịch Điện 
31.136,0 22.501  
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TT Tên dự án 

Tổng mức đầu 

tư được duyệt 
(tr/đồng) 

Khối lượng 

hoàn thành 
(tr/đồng) 

Ghi chú 

Biên Phủ ở Mường Phăng 

3 

Xây dựng cụmTượng đài 

chiến thắng Điện Biên Phủ 
(giai đoạn I) 

53.407,0 50.990,5  

4 

Xây dựng cụm Tượng đài 

chiến thắng Điện Biên Phủ 
(giai đoạn II) 

55.100,0 46.575,1  

5 

Cải tạo, nâng cấp Bảo tàng 

chiến thắng Điện Biên Phủ 
(giai đoạn I) 

8.000,0  5.949   

6 

Bảo tồn, tôn tạo khu Trung 

tâm tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ  

9.319,0 5.342,4  

7 

Tu sửa, xây dựng hệ thống bia 

biển giới thiệu các điểm di 
tích lịch sử Điện Biên Phủ 

trên địa bàn 3 huyện 

6.900,0 4.097,3  

8 

Bảo tồn, tôn tạo di tích 
Đường kéo pháo và trận địa 

pháo của Bộ đội ta trong 
chiến dịch Điện Biên Phủ 

53.102,0 42.526,32  

9 
Phát huy giá trị khu di tích 

lịch sử Điện Biên Phủ  
500,0 394 

Chi đào tạo 
bồi dưỡng 
cán bộ CC 

10 
Xây dựng Tượng đài Mừng 
công tại Công viên chiến 

thắng Mường Phăng 

15.960,0 13.439,1  

11 
Lắp đặt mái che hiện vật ngoài 
trời Khu di tích lịch sử Điện 

Biên Phủ 

9.001,365 8.847,15 

Tổng Công 
ty Đầu tư 

và Phát 
triển nhà 

Hà Nội tài 
trợ : 8.062 
tr.đồng 

12 
Bia di tích Tổng cục cung cấp 

Sở chỉ huy chỉ huy tiền phương 
4.570,0 4.569,871 

Tổng cục 
Hậu cần tài 
trợ 100% 

13 
Sửa chữa đường nhánh trong 
khu Di tích Điện Biên Phủ 

1.519,0 1.362,5  

14 
Ngầm tràn liên hợp bản Đông 

Mệt 
811,0 602  
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TT Tên dự án 

Tổng mức đầu 

tư được duyệt 
(tr/đồng) 

Khối lượng 

hoàn thành 
(tr/đồng) 

Ghi chú 

15 
Rà phá bom mìn một số điểm 

Di tích 
5.000,0 4.681  

16 
Đường Bản Công đến hầm Đại 
Tướng 

11.995,0 10.568  

17 

Chi phí lập dự án tiền khả thi 

tổng thể dự án BT,TT khu Di 
tích Điện Biên Phủ 

82,418 82,418  

18 Di chuyển Bảo tàng Dân tộc 4.925,4 4.280,174  

19 

Giải tỏa và xây dựng lại Trung 

tâm kỹ thuật phát sóng kỹ thuật 
phát sóng phát thanh truyền 

hình đài tỉnh; Xây dựng Cột 
An ten phát sóng truyền hình 

tạm 

37.433,0 34.277  

20 
Bảo tàng chiến thắng Điện 
Biên Phủ GĐ II tỉnh Điện 

Biên 

211.561,0  173.354,438 

Còn lại Gói 
thầu số 15 

chưa thực 
hiện 

21 
Bảo tồn, tôn tạo Khu di tích 

trung tâm đề kháng Him Lam  
48.374,0 25.165,985 

Còn lại 2 

gói thầu 
chưa thực 

hiện: Gói 
thầu số 3 và 

Gói thầu số 
5  

 Tổng cộng 586.696,18 472.965,26  

Nguồn: UBND tỉnh Điện Biên  

Bảng 4. Kết quả công tác bảo tồn, tôn tạo Di tích lịch sử Chiến trường Điện 
Biên Phủ 

TT Tên di tích 
Đã được bảo 

tồn,  tôn tạo 
Ghi chú 

I 

Các điểm di tích được xếp hạng theo 

Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12 
tháng 8 năm 2009 

 8  

1 
Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố 
chiến thắng 

x 

Nguồn KP theo 

Quyết định  
225/QĐ-TTg 
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TT Tên di tích 
Đã được bảo 

tồn,  tôn tạo 
Ghi chú 

2 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại 
Mường Phăng 

x 

Nguồn KP theo 

Quyết định  
225/QĐ-TTg 

3 Đồi Độc Lập    

4 Đồi Bản Kéo    

5 
Đồi Him Lam (Trung tâm đề kháng Him 

Lam) 
x 

Nguồn KP theo 
Quyết định  
225/QĐ-TTg 

6 Cứ điểm 106    

7 Cứ điểm 105    

8 Cứ điểm 206    

9 Đồi E1    

10 Cứ điểm 311    

11 Đồi D1 x 
Nguồn KP theo 
Quyết định  

225/QĐ-TTg 

12 Cứ điểm 311A    

13 Cứ điểm 311B    

14 Hầm De Castries x 

Nguồn KP theo 

Quyết định  
225/QĐ-TTg 

15 Cầu Mường Thanh x  

16 Các vị trí xe tăng (10 vị trí)    

17 Đồi C (C1 và C2)    

18 Đồi Noong Bua    

19 Cứ điểm 310    

20 Đồi A1 x 
Nguồn KP theo 
Quyết định  

225/QĐ-TTg 

21 
Hận thù Noong Nhai (Bia tưởng niệm 
Noong Nhai) 

x  

22 Hồng Cúm    

II 
Các điểm được xếp hạng  bổ sung năm 

2015 (QĐ số 2367/QĐ-TTg) 
4   
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TT Tên di tích 
Đã được bảo 

tồn,  tôn tạo 
Ghi chú 

23 Đồi D2    

24 
Điểm pháo 105mm của Tập đoàn cứ điểm 

Điện Biên Phủ 
x  

25 
Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 
383, Trung đoàn 376, Đại đoàn 351 ở bản 
Hồng Líu 

   

26 
Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, 
Tiểu đoàn 954, Trung đoàn 45, Đại đoàn 
351 ở xã Thanh Minh 

x 
Nguồn KP theo 
Quyết định  
225/QĐ-TTg 

27 
Trận địa pháo H6 của Tiểu đoàn 224, 
Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã 

Thanh Minh 

x 
Nguồn KP theo 
Quyết định  

225/QĐ-TTg 

28 Đồi Cháy    

29 Đồi F    

30 Đồi E2    

31 Sở chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316    

32 
Trận địa pháo của Đại đội 815, Tiểu đoàn 

383, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 
   

33 Nơi anh hùng Bế Văn Đàn hy sinh    

34 

Trận địa cao xạ 37mm  của Tiểu đoàn 

394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản 
Mển 

   

35 

Trận địa cao xạ pháo 37mm của Tiểu 

đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 
ở bản Tâu 

   

36 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở 
hang Huổi He 

   

37 
Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở 

Mường Phăng 
   

38 
Trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính  
tỉnh Lai Châu 

   

39 
Tòa soạn tiền phương của báo Quân đội 
nhân dân 

   

40 
Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục 
cung cấp  

   

41 Đường kéo pháo bằng tay x 
Nguồn KP theo 
Quyết định  
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TT Tên di tích 
Đã được bảo 

tồn,  tôn tạo 
Ghi chú 

225/QĐ-TTg 

42 Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu km 62    

43 
Khu vực tập kết hậu cần tại ngã ba Tuần 
Giáo 

   

44 Đèo Pha Đin    

45 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở 
hang Thẩm Púa 

   

           Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

* Các dự án chưa hoàn thành 

- Bảo tồn, tôn tạo điểm di tích trung tâm đề kháng Him Lam: Được bắt đầu 
thực hiện cuối năm 2006, với những nội dung đã thực hiện gồm: Phục chế hầm, hào, 

ụ súng, hố bắn, hàng rào thép gai và hệ thống bia biển chỉ  dẫn tại cứ điểm I và cứ 
điểm II; xây dựng nhà đón tiếp, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ, bãi đỗ xe, đường tham 

quan. Hiện nay còn lại 2 gói thầu, gồm:  

+ Gói thầu số 3 (Xây lắp): San nền, xây kè đá hộc, cổng hàng rào, hệ thống 

điện ngoài trời (Chưa duyệt dự toán, chưa thi công). 

+ Gói thầu số 5 (Mỹ thuât): Phù điêu, sa bàn bằng đá, cụm tượng bằng đá, 

sưu tầm, phục chế, thiết kế trưng bày hiện vật (Chưa duyệt dự toán nên chưa tiến 
hành thi công). 

- Dự án Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ giai đoạn II: Còn lại hạng mục 
bức tranh Panorama (gói thầu số 15) chưa hoàn thành, hiện các đơn vị tư vấn 

đang thực hiện sáng tác phác thảo tranh theo chủ đề đã được Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch phê duyệt và Khu trưng bày ngoài trời do chưa thể tiến hành giải 

tỏa khu vực phía Bắc (gồm khu công sở và dân cư). 

* Các dự án chưa thực hiện 

- Dự án Bảo tồn, tôn tạo trận địa bao vây tấn công của Quân đội ta: Do 

chưa đủ cơ sở khoa học, nhân chứng, đồng thời trận địa 206 nằm trong diện tích 
quy hoạch Sân bay Điện Biên, nên chưa thể triển khai được. 

- Dự án Khôi phục một số bản dân tộc Thái: Do chưa đủ tư liệu lịch sử để 
phục vụ cho công tác phục dựng. 

 * Các điểm di tích chưa được đầu tư tôn tạo: Ngoài một số điểm di tích được 
xác định đầu tư tôn tạo theo Quyết định số 225/QĐ-TTg của Thủ tướng Cính phủ, 

còn nhiều điểm di tích khác trong 22 điểm được xếp hạng trước năm 2015 và 23 
điểm di tích mới được công nhận bổ sung chưa được triển khai bảo tồn, tôn tạo 

như: Đồi Độc Lập; Đồi Bản Kéo; Đồi Noong Bua; Hồng Cúm; Đèo Pha Đin; Đài 
quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng;... 
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2.5. Công tác sưu tầm, bảo quản tài liệu, hiện vật liên quan đến chiến thắng 
Điện Biên Phủ  

 Chiến thắng Ðiện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đã trôi 
qua 66 năm, nhưng đến nay cuộc chiến đấu vĩ đại của dân tộc vẫn còn lưu giữ 

thông qua các tài liệu, hiện vật được trưng bày tại nhà trưng bày một số điểm di 
tích thuộc di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ và Bảo tàng Chiến thắng 
lịch sử Ðiện Biên Phủ. Ðể có được những tài liệu, hiện vật tái hiện chân thực, sinh 

động chiến thắng Ðiện Biên Phủ, các ciên chức thuộc Ban Quản lý di tích tỉnh 
Điện Biên và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã nỗ lực tiến hành sưu 

tầm hiện vật theo 2 hình thức là thông qua việc trao tặng, hiến tặng và mua lại 
hiện vật.  

 Ðặc biệt, từ năm 2013, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ đã 
đẩy mạnh công tác sưu tầm hiện vật; tổ chức nhiều đợt cho cán bộ chuyên môn 

đi sưu tầm, khảo sát, nghiên cứu, nhằm triển khai thực hiện tốt công tác sưu tầm 
hiện vật, đặc biệt là hiện vật có giá trị, mang tính lịch sử rõ rệt. Từ năm 2013 - 

2018 (phát động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Ðiện Biên 
Phủ lần thứ nhất), đơn vị đã được trao, hiến tặng 200 hiện vật và đợt tháng 

3/2019 là lần thứ 2 với 22 hiện vật, trên 30 tài liệu. Tất cả các kỷ vật, hiện vật, 
tài liệu mà Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ tiếp nhận có giá trị to 

lớn, là nguồn tư liệu quý bổ sung giúp bảo tàng có được nguồn hiện vật phong 
phú phục vụ khách tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu. 

 Với những kết quả đã đạt được cho thấy, việc hiến tặng tài liệu, hiện vật 

thực sự có ý nghĩa to lớn và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Hiện nay, Bảo tàng 
Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ đang lưu giữ trên 4.000 hiện vật (gồm các 

phương tiện kỹ thuật, vũ khí chiến đấu của cả Quân đội nhân dân Việt Nam và 
phía Pháp); trong đó lựa chọn đưa vào đề cương trưng bày thường xuyên gần 

1.000 hiện vật. Ðể phát huy giá trị của các hiện vật, tài liệu, Bảo tàng Chiến 
thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ thường xuyên chỉnh lý, bổ sung hiện vật và đẩy 

mạnh công tác sưu tầm. Qua đó, phân loại, lập hồ sơ bảo quản, lựa chọn các 
hiện vật có những nội dung tiêu biểu để đưa vào chỉnh lý, bổ sung hàng năm vào 

hệ thống trưng bày phục vụ khách tham quan. Ðơn vị còn giới thiệu thông tin 
liên quan đến các hiện vật, tài liệu thông qua các bài viết trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị, nhằm cung cấp thông tin liên quan đến hiện vật cho độc giả. 

 Hiện nay các tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến thắng Điện Biên Phủ 

mới được tập trung trưng bày, giới thiệu tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện 
Biên Phủ. Do việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các điểm di tích đã được 
bảo tồn, tôn tạo chưa đầy đủ, tương xứng nên hiện có 03/45 điểm di tích thuộc di 

tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ có nhà trưng bày tài liệu, hiện vật (di 
tích Đồi A1, Đồi E và di tích Đường kéo pháo bằng tay của bộ đội ta trong 

Chiến dịch Điện Biên Phủ) nhưng diện tích rất nhỏ hẹp; cơ sở vật chất, trang 
thiết bị kỹ thuật phục vụ trưng bày thiếu thốn, sơ sài chưa đáp ứng yêu cầu trưng 

bày; các hiện vật trưng bày còn nghèo nàn, chưa có tính thuyết phục; chưa có 
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kho lưu giữ hiện vật, một số hiện vật ngoài trời tại di tích tuy đã có mái che 
nhưng chưa đảm bảo các điều kiện để bảo quản, lưu giữ hiện vật.  

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

* Hoạt động giáo dục trực quan 

Di tích chiến trường Điện Biên Phủ có giá trị lịch sử, tư tưởng vô cùng to 
lớn và rõ nét, có tầm ảnh hưởng sâu sắc đối với nhận thức nhân dân các dân tộc 
tỉnh Điện Biên nói riêng, nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế nói chung; các địa 

phương trong khu vực và tỉnh Điện Biên thường xuyên có những hoạt động giáo 
dục trực quan phù hợp, với hình thức và nội dung phong phú tại các điểm di 

tích, cụ thể: 

- Các tỉnh, thành phố, các đơn vị quân đội tại địa phương thường xuyên tổ 

chức cho tân binh tham quan, học tập trực quan; nghe thuyết minh về chiến dịch 
Điện Biên Phủ, giới thiệu các chiến thuật trong lĩnh vực quân sự và truyền thống 

quốc phòng, giúp cho lực lượng quân đội vừa được tăng cường kiến thức về lịch 
sử vừa được bổ trợ về mặt chuyên môn.  

- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên đã triển khai chương trình cho các 
trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, Cao đẳng Sư phạm tham 

quan và học tập trực quan tại khu Di tích. 

- Các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn thường xuyên tổ chức các hoạt động 

chuyên đề về giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; tổ chức cho đoàn viên, 
thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động chăm sóc, bảo vệ di tích như dọn 
dẹp cảnh quan, môi trường quanh các điểm di tích, góp phần xây dựng môi 

trường xanh, sạch, văn minh các điểm Di tích. 

- Tại một số điểm Di tích như: Đồi A1, Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện 

Biên Phủ, tại Đồi D1, Sở chỉ huy chiến dịch tại Mường Phăng,... đã diễn ra một 
số hoạt động mang ý nghĩa giáo dục cao như: kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn,...cho 

quần chúng, Thanh, Thiếu niên ưu tú của một số cơ quan đơn vị, trường học 
trong và ngoài tỉnh. 

Để phát huy hiệu quả trong việc giáo dục truyền thống, tỉnh cũng đã chú 
trọng tăng cường nâng cao chất lượng các hoạt động trưng bày, triển lãm, thuyết 

minh,…tại các điểm di tích. Hiện nay, tỉnh đang quản lý và khai thác công trình 
Nhà Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, thực hiện tốt công tác bảo 

quản, trưng bày hiện vật lịch sử liên quan đến chiến dịch; quan tâm nâng cao 
chất lượng các bài thuyết minh di tích và kỹ năng phục vụ cho đội ngũ cán bộ 

làm công tác bảo tàng.  

Qua các hoạt động giáo dục trực quan, di tích lịch sử chiến trường Điện 
Biên Phủ giúp nhân dân hiểu hơn về lịch sử, truyền thống cách mạng địa 

phương; có thái độ trân trọng, tình yêu quê hương, đất nước; nâng cao trách 
nhiệm đối với công tác, bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử. Đây cũng là 

những tình cảm, tư duy tốt đẹp nhằm bồi dưỡng, hình thành và xây dựng nhân 
cách, văn hóa con người Việt Nam. 
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* Hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa 

Trong những năm qua, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được các cấp, 

ngành triển khai thường xuyên, hiệu quả với sự hưởng ứng tham gia một cách tự 
nguyện, tích cực của nhân dân. Các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", “Đền 

ơn đáp nghĩa", xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" được nhân rộng; tổ chức cho 
học sinh, thanh thiếu niên nhận chăm sóc các công trình di tích lịch sử, nghĩa 
trang liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh liệt sỹ, các cựu 

chiến binh Điện Biên Phủ; phát động tết trồng cây tri ân,... 

Các cơ quan, ban ngành trong tỉnh cùng Nhân dân, du khách tổ chức nhiều 

hoạt động thăm viếng các điểm di tích, tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ 
nhân các dịp lễ, tết, ngày truyền thống,... Đây là truyền thống tốt đẹp, thể hiện 

tình cảm, lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh, đồng thời khẳng định giá trị 
trường tồn của chiến thắng Điện Biên Phủ và ý nghĩa, vai trò của di tích chiến 

trường trong đời sống tinh thần của Nhân dân các dân tộc hôm nay. 

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên đã ban hành và thực hiện các chính sách đặc 

thù để chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho thương binh, bệnh 
binh, gia đình liệt sỹ và người có công tại địa phương. 

Công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ, xây dựng tu bổ nghĩa trang, công 
trình tưởng niệm, nhà bia ghi tên liệt sỹ được tỉnh quan tâm thực hiện. Các nghĩa 

trang liệt sỹ đã được đầu tư nâng cấp, tu sửa thường xuyên và trở thành các công 
trình văn hóa, tâm linh - lịch sử.  

Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn rất nhiều liệt sỹ đã hi sinh trong chiến dịch 

Điện Biên Phủ di cốt vẫn còn nằm lại trong lòng đất mẹ lạnh lẽo và cô đơn trên 
khắp chiến trường xưa, chưa được phát hiện và quy tập. Do đó trong thời gian 

tới cần thiết phải xây dựng các công trình để tri ân, tưởng niệm đối với những 
liệt sỹ trong chiến dịch Điện Biên Phủ ở một số vị trí được xác  định có nhiều 

Chiến sĩ hy sinh. 

* Các hoạt động khác 

- Đã thực hiện khá tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sự kiện; xuất bản ấn 
phẩm, tập gấp, sách hướng dẫn; sản xuất phim; xây dựng hệ thống bảng biển chỉ 

dẫn di tích; tổ chức và tham gia các cuộc Hội thảo, hội chợ, triển lãm... Đặc biệt, 
từ năm 2014, chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 

- 07/5/2014), tỉnh đã tổ chức Lễ hội Hoa Ban, khai mạc vào ngày 13 tháng 3 hàng 
năm - thời điểm đánh dấu sự kiện mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Tổ chức các hoạt động, sự kiện tại các điểm di tích: Trong những năm 
qua, các điểm di tích lịch sử đã đồng thời trở thành những địa điểm sinh hoạt 
văn hóa cộng đồng; tại khu vực sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng lịch sử Điện 

Biên Phủ (di tích Đồi D1) đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch 
gắn với các dịp lễ, tết, ngày kỷ niệm như: Tết Nguyên đán, Tết Độc lập, kỷ niệm 

ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các 
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dân tộc, Lễ hội Hoa Ban…; tổ chức giao lưu, biểu diễn văn hóa văn nghệ phục 
vụ Nhân dân, du khách hàng tuần. 

- Phát động các đợt tìm hiểu, thi viết bài thuyết minh các điểm di tích nhằm 
tạo sự hiểu biết về lịch sử cho thế hệ trẻ, nâng cao chất lượng công tác thuyết 

minh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. 

- Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu quảng bá di sản văn hóa tỉnh Điện Biên 
nói chung, di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ nói riêng tại sân hành lễ 

tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ vào tối thứ bảy hàng tuần. Ký kết chương 
trình phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo về phát huy giá trị di sản văn hóa gắn 

với hoạt động giáo dục và xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn  
2020-2025; trong đó giới thiệu Chiến thắng Điện Biên Phủ tới đông đảo các em 

học sinh trên địa bàn tỉnh thông qua triểm lãm ảnh tư liệu, trải nghiệm thực tế tại 
các điểm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ.  

3. Đánh giá chung thực trạng bảo tồn, tôn tạo thực trạng công tác bảo 
tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử chiến trường điện biên phủ 

3.1. Về thời gian triển khai các dự án 

Thời gian triển khai Dự án tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị khu 

di tích lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ được Chính phủ chia 2 giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Từ 2003 đến Tháng 5 năm 2004. 

- Giai đoạn 2: Từ tháng 6 năm 2004  đến năm 2007. 

Như vậy thời hạn thực hiện dự án được Chính phủ phê duyệt là 4 năm. Tuy 
nhiên đến thời điểm năm 2018, do nguồn lực hạn chế, dự án tổng thể đã kéo dài 

15 năm nhưng chưa hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra. 

3.2. Về phạm vi thực hiện 

 Đã thực hiện đầu tư tôn tạo, vĩnh cửu hóa tại 91/22 điểm di tích thành 
phần, cụ thể là: 

- Bảo tồn một số điểm di tích và chứng tích về trận địa của quân đội ta 
gồm: Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng; Đường Kéo pháo 

bằng tay; Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Tiểu đoàn 954, Trung đoàn 45 
và Trận địa pháo H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, thuộc Đại đoàn 351 tại 

xã Thanh Minh; Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng.  

- Bảo tồn phần lớn các dấu tích trên một số điểm di tích thuộc trận địa phòng 

ngự của quân Pháp gồm: Đồi A1, Hầm Đờ Cát Tơ Ri, Đồi Him Lam; Đồi D. 

Ngoài ra đã thực hiện một số dự án liên quan khác: Đầu tư Bảo tàng chiến 

thắng Điện Biên Phủ; hệ thống bia, biển chỉ dẫn; đầu tư nâng cấp, tu sửa thường 
xuyên các nghĩa trang liệt sỹ tại thành phố Điện Biên và huyện Điện Biên. 

3.3. Về kết quả thực hiện các mục tiêu 

                                                                 
1 .Chưa bao gồm 3 điểm được tôn tạo trước thời điểm Quyết định 225/QĐ-TTg được ban hành, gồm: Cầu 

Mường Thanh; Hận thù Noong Nhai và Điểm pháo 105mm của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.  
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Nhìn chung, với sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm của Chính phủ cho 
công tác Bảo tồn, tôn tạo Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ đã đạt được kết 

quả tích cực; đã phục hồi được một phần các dấu tích cơ bản, kịp thời bảo vệ các 
di tích thành phần quan trọng trong quần thể Di tích, trước những tác động của 

thiên nhiên và xã hội.  

Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 82/13 nội dung đầu tư cơ bản 
hoàn thành, đạt 61,53% nhiệm vụ đề ra; đồng thời mới có 12/45 điểm di tích 

quan trọng của cả ta và Pháp được bảo tồn, tôn tạo, đạt 26,7% tổng các điểm di 
tích trong danh sách được xếp hạng (trong đó có 3 di tích được triển khai bảo 

tồn trước trước khi Quyết định số 225/QĐ-TTg được ban hành); dẫn đến hạn 
chế trong việc phát huy giá trị Di tích.  

 Môi trường cảnh quan khu Di tích phần lớn chưa được khôi phục và chưa 
thể hiện được sự hiệp đồng tác chiến của các quân, binh chủng của Quân đội ta 

trong 56 ngày đêm chiến đấu tại chiến trường,...vì vậy chưa mang lại cho du 
khách những trải nghiệm và cảm xúc chân thực về một chiến thắng lịch sử mang 

tầm cỡ quốc tế của dân tộc Việt Nam. 

Công tác khoanh vùng cắm mốc và định vị trên thực địa còn thiếu cơ sở 

pháp lý; công tác quy chủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường 
giải phóng mặt bằng chưa được triển khai, ...vì vậy di tích vẫn đứng trước nguy 

cơ bị xâm hại. 

Số lượng hiện vật hiện có trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên 
Phủ còn ít, chưa phản ánh được cục diện chiến trường, sự khốc liệt của cuộc 

chiến cũng như những hi sinh mất mát của dân tộc; những tư liệu, tài liệu, hiện 
vật đang trưng bày tại Bảo tàng mới chỉ thể hiện được phần nào công lao đóng 

góp của các anh hùng, liệt sĩ đối với chiến thắng Điện Biên Phủ. 

3.4. Thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai các nhiệm vụ liên quan đến 

công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Chiến trường Điện 
Biên Phủ 

- Thuận lợi 

Trong những năm qua, Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được 

Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương, các 
đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân, nhân dân cả nước, chính quyền 

và nhân dân địa phương quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để thực hiện bảo tồn, 
tôn tạo và phát huy giá trị các di tích. Một số điểm di tích (Đồi A1, Di tích Đồi 

D1,Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng, Di tích Bãi 
họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng...) đã được bảo tồn, trùng tu, tôn 
tạo, bảo vệ là những chứng tích chân thực nhất về lịch sử, góp phần quan trọng 

vào công tác phát huy giá trị các di tích, góp phần húc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. 

                                                                 
2 .Còn 5 nội dung chưa hoàn thành: Khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ; Trận địa bao vây và tấn 

công của bộ đội ta; Nâng cấp Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; Khôi phục một số bản dân tộc Thái; 

Đền bù giải phóng mặt bằng. 
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- Khó khăn 

+ Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ hiện mới 

đang triển khai xây dưng quy hoạch tổng thể về bảo quản, tu bổ phục hồi và phát 
huy giá trị. Nhiều điểm di tích chưa được cắm mốc, định vị, một số điểm d i tích 

có các hộ dân sinh sống. Phần lớn môi trường cảnh quan khu di tích chưa được 
khôi phục; chưa thể hiện được bối cảnh chiến trường xưa, thiếu các vị trí liên 
quan đến chiến dịch như vị trí tập kết lực lượng, hỏa lực, khu vực đảm bảo hậu 

cần, cứu thương, ... để thể hiện sự hiệp đồng tác chiến của Quân đội ta; cũng 
như thiếu các vị trí, sơ đồ kiến trúc các cứ điểm của quân Pháp . Hoạt động trải 

nghiệm, văn hóa, dịch vụ tại các điểm di tích còn đơn điệu, nghèo nàn, chưa 
mang lại cho du khách những trải nghiệm và cảm xúc chân thực về một chiến 

thắng lịch sử mang tầm cỡ quốc tế, chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của khách 
tham quan trong nước và quốc tế. 

+ Tiềm lực kinh tế của tỉnh còn hạn chế, nguồn lực đầu tư cho bảo tồn, tôn 
tạo di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ chưa đáp ứng 

được nhu cầu thực tiễn và xứng với tiềm năng  của di tích, trong khi đó đây là 
một lĩnh vực rất khó kêu gọi các nguồn lực xã hội hóa. 

+ Nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, tôn tạo di tích còn mỏng, 
thiếu kinh nghiệm,  chưa xứng với yêu cầu thực tiễn. 

II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ 
CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ  

1. Tình hình phát triển du lịch 

Việc khai thác du lịch đối với di tích lịch sử cách mạng một mặt làm phong 
phú thêm loại hình du lịch, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách 

nhưng mặt khác cũng góp phần phát huy giá trị của di tích, giúp tăng cường giáo 
dục và nâng cao truyền thống văn hóa - lịch sử dân tộc 

Trong thời gian qua, các cấp chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực 
trong đẩy mạnh phát huy giá trị khu di tích. Thực hiện Quyết định 225/QĐ-TTg 

ngày 22/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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 (nay là tỉnh Điện Biên), tỉnh Điện Biên đã hoàn thành một số dự án 
bảo tồn, tôn tạo các điểm di tích; cải tạo nâng cấp Bảo tàng chiến thắng Điện 

Biên Phủ (giai đoạn I và giai đoạn II), cơ sở hạ tầng du lịch được nâng cấp... góp 
phần thu hút du khách đến khu di tích. Hiện nay, có 08 địa điểm được đưa vào 

phục vụ khách tham quan, gồm: Nhà trưng bày Bảo tàng Chiến thắng lịch sử 
Điện Biên Phủ, Hầm De Castries, Ðồi A1, Sở Chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ 
tại Mường Phăng, tượng đài chiến thắng tại thành phố Ðiện Biên Phủ, tượng đài 

kéo pháo tại di tích đường kéo pháo bằng tay xã Nà Nhạn, di tích  Trung tâm đề 
khách Him Lam và bãi duyệt binh mừng chiến thắng tại xã Mường Phăng. 

Theo số liệu thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lượng khách 
đến các điểm di tích trong thời gian gần đây là hơn 400.000 lượt khách/năm, 
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trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 5 - 6%. Khách đến đây với mục đích tham 
quan di tích, tìm hiểu giá trị lịch sử về chiến trường Điện Biên Phủ. Lượng 

khách đến khu di tích đông nhất vào dịp lễ 30/4-1/5 hàng năm. Đặc biệt năm 
2019, trong ngày 27/4, tại các điểm di tích ở chiến trường Chiến thắng Điện 

Biên Phủ đã thu hút hơn 5.600 lượt khách, trong đó có 100 lượt khách quốc tế, 
tập trung phần lớn tại các điểm đồi A1, Hầm De Castries, Tượng đài Chiến 
thắng Điện Biên Phủ, Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng. 

Hiện nay, có 06/45 điểm di tích thành phần (Hầm De Castries, Sở chỉ huy 
chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, đường kéo pháo bằng tay, Đồi D1, 

đồi A1, bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng) tổ chức bán vé tham 
quan, đã góp phần nâng cao hiệu quả và đẩy mạnh phát huy giá trị khu di tích 

Bảng 5. Khách đến tham quan Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

Stt Năm Nội địa Quốc tế Tổng 

1 2016 292.733 18.896 311.629 

2 2017 362.237 18.900 381.137 

3 2018 360.686 19.000 379.686 

4 2019 457.165 19.900 477.065 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Điện Biên 

Trong giai đoạn 2016 - 2019: Điểm thu hút đông đảo khách du lịch nhất là 

điểm di tích Đồi A1, đây cũng là điểm di tích thành phần có tốc độ tăng trưởng 
khách bình quân cao nhất (khoảng 12,69%). Điểm di tích Đường kéo pháo bằng 

tay, Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng là điểm thu hút tương đối 
ít khách du lịch trong 6 điểm di tích thành phần đã tổ chức bán vé.   

Số lượng khách đến và tốc độ tăng trưởng của từng điểm di tích trong giai 
đoạn 2016 - 2019 được thể hiện cụ thể trong bảng sau:  

Bảng 6. Thống kê hiện trạng khách đến tham quan tại một số điểm di tích  
thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ tổ chức bán vé trong giai 

đoạn 2016 - 2019 

ST

T 
Tên Di tích 2016 2017 2018 2019 

Tốc độ 

tăng 
trưởng 

2016-
2019 

(%) 

1 Hầm Đờ Cát 67.071 81.313 77.697 86.395 8,81% 

1.1 Khách trong nước 49.482 54.322 50.610 59.398 6,28% 

1.2 Khách Quốc tế 2.620 2.063 2.669 1.594 -15,27% 

1.3 Khách miễn phí 14.969 24.928 24.418 25.403 19,28% 

2  Đồi D (Tượng đài) 50.107 54.465 54.306 62.062 7,39% 
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ST
T 

Tên Di tích 2016 2017 2018 2019 

Tốc độ 

tăng 
trưởng 
2016-

2019 
(%) 

2.1 Khách trong nước 34.698 36.713 34.078 33.871 -0,80% 

2.2 Khách Quốc tế 2.109 1.481 3.321 1.426 -12,23% 

2.3 Khách miễn phí 13.300 16.271 16.907 26.765 26,25% 

3 Đồi A1 67.311 83.295 74.071 96.335 12,69% 

3.1 Khách trong nước 50.211 54.534 54.622 66.168 9,64% 

3.2 Khách Quốc tế 2.509 3.019 3.918 2.846 4,29% 

3.3 Khách miễn phí 14.591 25.742 15.531 27.321 23,25% 

4 
Sở Chỉ huy CD ĐBP 
(Mường phăng) 

35.064 37.457 39.719 54.658 15,95% 

4.1 Khách trong nước 27.709 28.580 27.234 35.295 8,40% 

4.2 Khách Quốc tế 577 662 1.516 608 1,76% 

4.3 Khách miễn phí 6.778 8.215 10.969 18.755 40,39% 

5 
Đường kéo pháo 
bằng tay 

50 50 50 50 0,00% 

6 
Bãi họp tuyên bố 
chiến thắng 

100 120 130 140 11,87% 

7 Tổng 219.703 256.700 245.973 299.640 10,90% 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên 

 Các điểm di tích thành phần đã tổ chức bán vé đã góp phần nâng cao hiệu 
quả và đẩy mạnh phát huy giá trị khu di tích. Mức phí tham quan tại các điểm di 

tích này được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 
10/8/2017 của UBND tỉnh Điện Biên.Việc quản lý, sử dụng các nguồn thu từ di 

tích được công khai, minh bạch, nguồn thu do đơn vị trực tiếp quản lý di tích 
thực hiện theo đúng quy định hiện hành.  

 Đối với hoạt động dịch vụ, do điều kiện cơ sở vật chất chưa đảm bảo nên 
hiện có 04/45 điểm di tích được đơn vị chức năng quy hoạch các gian bán đồ lưu 

niệm khá thuận lợi cho việc tham quan, mua sắm đối với du khách. Tuy nhiên 
việc đầu tư các gian hàng chưa đồng bộ, diện tích nhỏ hẹp, các mặt hàng, sản 

phẩm địa phương, đồ lưu niệm gắn với di tích chưa phong phú. 

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

trường Điện Biên Phủ 

Dựa trên kết quả khảo sát 300 khách du lịch tại Điện Biên, cho thấy  độ 
tuổi của du khách được phân bổ không đồng đều, độ tuổi chiến trên 53% khách 
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du lịch là từ 23 - 45 tuổi. Qua kết quả khảo sát về độ tuổi có thể thấy khách du 
lịch đến Điện Biên khá đa dạng do đó cần xác định nhóm đối tượng khách hàng 

mục tiêu để có thể thiết kế được chương trình du lịch phù hợp. 

Bảng 7. Độ tuổi của khách du lịch 

Độ tuổi Số lượng Tỷ lệ (%) 

Dưới 22 34 11.3 

Từ 23-45 160 53.3 

Từ 46-60 77 25.7 

Trên 60 29 9.7 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Mức chi tiêu bình quân của khách du lịch khi đến với Điện Biên ở mức từ 
2-5 triệu đồng chiếm trên 54,3%.  

Bảng 8. Mức chi trung bình của khách  

Mức chi tiêu trung 
bình  

Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Dưới 1 triệu đồng 82 27.3 

Từ 2 - 5 triệu đồng 163 54.3 

Từ 6 - 10 triệu đồng 46 15.3 

Trên 10 triệu đồng 8 2.7 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Khoảng thời gian lưu trú bình quân của khách tại Điện Biên đa số từ 2 – 3 

ngày, với 164/330 du khách chiếm 67%. Do vậy mục tiêu đặt ra cần kéo dài thời 
gian lưu trú và chi tiêu của khách du lịch tại Điện Biên. 

Bảng 9. Thời gian lưu trú của khách tại Điện Biên 

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%) 

Đi trong ngày 96 13.7 

Từ 2 - 3 ngày 164 67.0 

Từ 3 - 5 ngày 33 17.3 

Trên 6 ngày 7 2.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Việc nắm bắt được nguồn thông tin khách hàng tiếp cận trước khi tới điểm 

đến sẽ giúp cho các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch có các chiến lược truyền 

thông hiệu quả. Trong các kênh thông tin mà khách hàng tiếp cận thì nguồn 

thông tin từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân, internet là phương tiện mà khách 

du lịch thường xuyên tiếp cận. Do đó trong việc xây dựng các chiến lược quảng 

bá thì các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch cần chú trọng đến việc sử dụng kênh 

truyền miệng, internet. 
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Bảng 10. Phương tiện thông tin khách hàng tiếp cận 

Phương tiện thông tin Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Tư vấn của các hãng lữ hành 66 11.0% 

Tờ gấp quảng cáo 14 2.3% 

Sách hướng dẫn du lịch 30 5.0% 

Báo chí 52 8.7% 

Internet 127 21.2% 

Truyền hình (TV) 106 17.7% 

Bạn bè, đồng nghiệp, người thân 177 29.5% 

Nguồn khác 28 4.7% 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Mục đích du khách đến với Điện Biên đa số là kết hợp thăm thân, công tác 
chiếm gần 50%, với 130/300 khách đến Điện Biên với mục đích du lịch, nghiên 
cứu, tìm hiểu lịch sử, do đó cần xây dựng các sản phẩm du lịch đa đạng để thu 

hút hơn nữa khách du lịch đến với Điện Biên. 

Bảng 11. Mục đích đến Điện Biên của khách du lịch 

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ (%) 

Du lịch, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử 130 43.3 

Du lịch kết hợp các mục đích khác 
(thăm người thân, công tác…) 

148 49.3 

Lý do khác 18 6.0 

Có 4 khách du lịch sinh sống tại ĐB 4 1.3 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Phần lớn khách du lịch được khảo sát mới chỉ đến Điện Biên lần đầu với tỷ 

lệ 6% khách du lịch được hỏi. Số lượng khách du lịch quay trở lại Điện Biên 
cũng khá cao. Có 71 người trả lời họ đã đến Điện Biên 2, có 31 người trả lời họ 

đã đến Điện Biên trên 3 lần. 

Bảng 12. Tần suất đến Điện Biên của khách du lịch 

Chỉ tiêu Số lượng  Tỷ lệ (%) 

Lần đầu tiên 198 66 

Lần thứ 2 71 23.7 

Trên 3 lần 31 10.3 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Về hình thức đi du lịch, thì phần lới khách du lịch tự tổ chức chiếm 63,3%, 

theo nhóm nhỏ dưới 10 người chiếm 52%. Do vậy, cần đẩy mạnh hơn nữa các 

kênh truyền thông cũng như sức hút từ các tour du lịch để thu hút những nhóm 

khách lớn, đi theo tour. 
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Bảng 13. Hình thức đi du lịch 

Chỉ tiêu Số lượng Tỷ lệ (%) 

Tự tổ chức 190 63.3 

Đi theo tour của công ty du lịch 109 36.3 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Bảng 14. Hình thức tổ chức đi du lịch 

Đánh giá Số lượng đánh giá Tỷ lệ (%) 

Đi một mình 47 15.7 

Đi theo nhóm nhỏ (dưới 10 
người) 

156 52.0 

Đi theo đoàn (từ 11 người đến 80 
người) 

89 29.7 

Đi theo đoàn (trên 80 người) 8 2.7 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

* Đánh giá của khách du lịch về hoạt động du lịch tại di tích lịch sử Chiến 
trường Điện Biên Phủ. 

Bảng 15. Đánh giá các hoạt động trong chuyến đi đa dạng, hấp dẫn; có sự kết nối 
với các địa điểm khác trong tỉnh cũng như các tỉnh trong chương trình. 

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%) 

Trung Bình 118 39.3 

Tốt 158 52.7 

Rất tốt 24 8.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Bảng 16. Đánh giá Chương trình tham quan thu hút, ý nghĩa, xúc động (tạo cảm 

giác tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn) 

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%) 

Trung 
Bình 

73 24.3 

Tốt 196 65.3 

Rất tốt 31 10.3 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Bảng 17. Đánh giá thời lượng của chương trình du lịch 

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%) 

Kém 3 1.0 

Trung 
binh 

74 24.7 

Tốt 198 66.0 

Rất tốt 25 8.3 
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Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Bảng 18. Đánh giá chất lượng Các dịch vụ ăn uống, lưu trú, di chuyển 

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%) 

Kém 12 4.0 

Trung 
binh 

112 37.3 

Tốt 150 50.0 

Rất tốt 26 8.7 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Bảng 19. Đánh giá sự hợp lý của giá cả chương trình 

Đánh giá Số lượng Tỷ lệ (%) 

Kém 3 1.0 

Trung bình 101 33.7 

Tốt 169 56.3 

Rất tốt 27 9.0 

Tổng 300 100.0 

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài 

Đánh giá của khách du lịch về hoạt động trong chuyến đi đa dạng, hấp dẫn; 

có sự kết nối với các địa điểm khác trong tỉnh cũng như các tỉnh trong chương 
trình; Chương trình tham quan thu hút, ý nghĩa, xúc động (tạo cảm giác tò mò, 

muốn tìm hiểu nhiều hơn); Thời lượng của chương trình phù hợp; Các dịch vụ ăn 
uống, lưu trú, di chuyển chất lượng tốt; Giá cả chương trình hợp lý là tương đối tổt. 

Tuy nhiên vẫn còn nhiều đánh giá trung bình, kém. Vì vậy cần xem xét, đánh giá 
một cách khách quan, để tìm ra các giải pháp cải thiện chương trình du lịch tại các 

điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Theo đó trên 84% khách du lịch được hỏi hài lòng và rất hài lòng sau khi 
đến với Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ và một số điểm du lịch tại 

Điện Biên; trên 90% mong muốn tận mắt tham quan các hiện vật, các di tích tại Di 
tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ;  trên 92% khách du lịch đã từng đến đây 

mong muốn quay trở lại. 

Bảng 20. Bảng đánh giá mong muốn tận mắt tham quan các hiện vật, các di 

tích tại Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ 

Đánh giá Số lượng đánh giá Tỷ lệ (%) 

Không mong muốn 1 3 

Trung bình 21 7.0 

Mong muốn 153 51.0 

Rất mong muốn 125 41.7 
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Bảng 21. Mức độ hài lòng sau khi đến với Di tích lịch sử chiến trường Điện 
Biên Phủ và một số điểm du lịch tại Điện Biên 

Đánh giá Số lượng đánh giá Tỷ lệ (%) 

Bình thường 48 16.0 

Hài lòng 205 68.3 

Rất hài lòng 43 14.3 

Bảng 22. Dự định quay lại Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ 

Đánh giá Số lượng đánh giá Tỷ lệ (%) 

Không 23 7.7 

Có 277 92.3 

Tổng 300 100.0 

                              Nguồn: Điều tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Hoạt động thông tin xúc tiến du lịch được tăng cường, mở rộng với 
những phương thức đa dạng và phong phú, công tác tuyên truyền, quảng bá 
giá trị lịch sử của khu di tích được thực hiện thông qua nhiều hình thức, 

nghiên cứu xuất bản được một số sách phục vụ tuyên truyền, xuất bản tờ rơi 
giới thiệu các điểm di tích, du lịch, phát hành các tài liệu, cẩm nang thông tin 

du lịch như: Tập gấp, tờ rơi, bản đồ du lịch; sản xuất phim về đề tài văn hóa, 
du lịch, di tích lịch sử. Thường xuyên đăng tải các tin bài giới thiệu về giá trị 

lịch sử, văn hóa, khoa học của các di tích, các văn bản quy phạm pháp luật về 
Di sản Văn hóa, đặc biệt là Quy định về quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị 

của di tích trên địa bàn tỉnh trên trang Wetsite của ngành. 

Hoạt động du lịch toàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2020 có bước phát 

triển khá, dự ước đón trên 3 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 1,5 lần so với 
giai đoạn 2011-2015, đạt 89,6% kế hoạch đề ra; tổng thu từ hoạt động du lịch 

ước đạt 4.800 tỷ đồng, tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2011 – 2015, đạt 86,1% 
kế hoạch đề ra; thu hút và góp phần giải quyết trên 14.000 lao động, trong đó 

lao động trực tiếp đạt 6.000 người, lao động gián tiếp đạt trên 8.000; góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, hướng đến phát triển bền vững, đã 
từng bước hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng, đa dạng, phong phú, có 

chất lượng như: Du lịch lịch sử, văn hóa, tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch 
cộng đồng...có khả năng cạnh tranh trong khu vực.  

Bên cạnh đó trong những năm qua, tỉnh Điện Biên đã ký kết chương trình 
hợp tác phát triển du lịch với 8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng. Di tích lịch sử Quốc 

gia Đặc biệt chiến trường Điện Biên phủ là một trong những điểm đến hấp dẫn 
thu hút du khách đến với khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung. 
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Với những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư 
trong những năm qua đã thúc đẩy phát triển toàn diện các mặt kinh tế, văn hóa, xã 

hội của tỉnh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực, sự đột phá trong những 
lĩnh vực có lợi thế, nhất là đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ; đời sống vật chất, 

tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên, quốc phòng, an 
ninh, chủ quyền biên giới của quốc gia được giữ vững; thông qua đó đã góp phần 
quan trọng nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. 

III. NGHIÊN CỨU CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI 
DI TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN TRƯỜNG ĐIỆN BIÊN PHỦ 

1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 

Điện Biên là một tỉnh biên giới miền núi thuộc vùng Tây Bắc của Tổ quốc, 

có diện tích tự nhiên: 9.541,25 km2 . Có tọa độ địa lý 20o54’ - 22o33’ vĩ độ Bắc 
và 102o10’ - 103o36’ kinh độ Đông. Nằm cách Thủ đô Hà Nội 504 km về phía 

Tây, phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Sơn La, phía Bắc giáp tỉnh Lai Châu, 
phía Tây Bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía Tây và Tây Nam giáp 

CHDCND Lào. Là tỉnh duy nhất có chung đường biên giới với 2 quốc gia Lào 
và Trung hơn 455 km, trong đó: Đường biên giới tiếp giáp với Lào là 414,712 

km; với Trung Quốc là 40,86 km; có đường giao thông đi các tỉnh Bắc Lào và 
tỉnh Vân Nam của Trung Quốc, có đường hàng không từ Điện Biên Phủ đi Hà 

Nội và thành phố Hải Phòng. 

Tỉnh có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, trong suốt chiều dài lịch 
sử, Điện Biên luôn giữ vai trò là tiền đồn, là địa bàn chiến lược quan trọng trong 

phòng thủ đất nước. Với vị thế đặc biệt đó có thể thấy tài nguyên vị thế của Điện 
Biên chính là một trong những cơ sở ban đầu cần thiết cho phát triể du lịch, hợp 

tác du lịch liên kết vùng miền, nhằm khai thác tốt hơn những tài nguyên du lịch 
khác của địa phương 

1.1. Địa hình, địa mạo, địa chất 

Địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, hiểm trở và chia cắt mạnh. Được cấu tạo 

bởi những dãy núi chạy dài theo hướng Tây Bắc - Đông Nam với độ cao biến 
đổi từ 200m đến hơn 1.800m. Địa hình thấp dần từ Bắc xuống Nam và nghiêng 

dần từ Tây sang Đông. Xen lẫn các dãy núi cao là các thung lũng, sông suối nhỏ 
hẹp và dốc. Vùng đồi núi cao chiếm khoảng 65% diện tích toàn tỉnh, với đỉnh 

núi cao nhất là Pú Huổi Luông. 

Các thung lũng, các sông suối nhỏ hẹp phân bố khắp nơi trên địa bàn tỉnh, 

đặc biệt là thung lũng Mường Thanh, “Nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc” là 
một trong 4 cánh đồng rộng lớn nhất khu vực Tây Bắc, cung cấp sản phẩm gạo 
tám Điện Biên thơm ngon nổi tiếng. 

Xét trên khía cạnh tài nguyên du lịch, Điện Biên còn được quan tâm như là 
một di sản địa mạo hình thành bởi các chuyển động kéo, tách của các hệ đứt 

gãy, trượt, bằng. Đây là di sản cần được nghiên cứu chi tiết để quy hoạch, bảo 
tồn và khai thác các giá trị về địa chất, địa mạo. 
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Ở độ cao khoảng 1000m so với mực nước biển đèo Pha Đin đã đi vào sử 
sách “Dốc Lũng Lô anh hò chị hát; đèo Pha Đin chị gánh, anh thồ”, một ranh 

giới chuyển tiếp của tự nhiên, một trong tứ đại đèo của Việt Nam với chiều dài 
32 km, với một bên là vách núi dựng đứng một bên là vực sâu, các dạng địa hình 

tự nhiên đã thể hiện quá trình hình thành địa chất độc đáo riêng có. 

Như vậy có thể thấy điều kiện địa hình, cảnh quan thiên nhiên của Điện 
Biên là tài nguyên quý giá, do vậy cần định hướng chiều sâu hơn để nghiên cứu 

kỹ, tỉ mỉ về địa hình, cảnh quan, làm cơ sở để phát triển du lịch của tỉnh. 

1.2. Tài nguyên khí hậu, thủy văn 

Điện Biên có khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, mùa Đông tương đối lạnh 
và ít mưa; mùa hạ nóng, mưa nhiều, chịu ảnh hưởng của gió tây khô và nóng. 

Chế độ nhiệt trong năm hình thành hai mùa rõ rệt, nhiệt độ trung bình hàng năm 
từ 21o - 23oC, nhiệt độ trung bình thấp nhất thường vào tháng 12 đến tháng 2 

năm sau (14o - 18oC), các tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất từ tháng 4 - 9 
(25oC). Nhiệt độ mùa hè mát hơn hẳn ở các vùng thấp và là cơ sở để xây dựng 

những khu nghỉ mát, nghỉ dưỡng mùa hè ở vùng nhiệt đới. Mùa khô là thời kỳ 
hoạt động của gió mùa mùa đồng từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau, đây là thời 

điểm thuận lợi cho các hoạt động du xuân, tổ chức lễ hội truyền thống như lễ hội 
Hoa Ban, lễ hội đua thuyền đuôi én, lễ hội thành Bản Phủ. 

Đánh giá chung về tài nguyên khí hậu đối với sức khỏe con người, phát 
triển du lịch cho thấy: Điện Biên chế độ bức xạ, mây, nắng gió, điều kiện nhiệt 
độ, độ ẩm và chế độ mưa đều khá tốt cho sức khỏe con người, thuận lợi cho hoạt 

động du lịch. Tuy nhiên ở vùng thấp từ tháng 4 đến tháng 7, những vùng thấp có 
gió tây khô nóng, các tháng 4,5 có thể có lốc và từ tháng 11 đến tháng 2 năm là 

thời kỳ có nhiều ngày sương mù. Sương mù một mặt cản trở tầm nhìn của du 
khách trong các hoạt động du lịch, dã ngoại một mặt phong cảnh hùng vĩ của 

Điện Biên với sương mù vào buổi sáng, chiều muộn  cũng là những nét đặc thù 
của tài nguyên khí hậu của tỉnh. 

Điện Biên là đầu nguồn của 03 sông lớn là sông Đà, sông Mã, sông Mê 
Kông, trong đó lưu vực sông Đà trên các huyện Mường Nhé, Mường Chà, Tủa 

Chùa, Tuần Giáo và thị xã Mường Lay có diện tích khoảng 5.3000km2; chiếm 
hơn 50 diện tích của tỉnh. Các hệ thống sông chảy qua nhiều dạng địa hình khác 

nhau tạo nên nhiều thác nước đẹp. Mặt khác nước sông tương đối sạch, có ý 
nghĩa lớn trong cung cấp nước cho các khu du lịch, phát triển các loại hình du 

lịch sông nước. 

1.3. Tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên, 

trên địa bàn có hệ sinh thái rừng gồm 948 loài thực vật, trong đó cây gỗ là 279 
loài (chiếm 29,4% tổng số các loài). Hiện có 41 loài thực vật được ghi trong 

Sách đỏ Việt Nam và Danh lục đỏ - IUCN. 
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Hệ sinh thái cây bụi, tre nứa có thành phần loài thực vật khá phong phú, 
với 405 loài, trong đó có 3 loài quý hiếm là kim cang nhiều tán, kim cang petelo 

và hà thủ ô đỏ. Hệ sinh thái trảng cỏ có 259 loài, ở dạng thứ sinh hình thành sau 
cháy rừng, đốt nương rẫy hoặc đốt các trảng cỏ vào mùa khô. Các loài cỏ chính 

đều thuộc họ hòa thảo như cỏ tranh, lau, trấu, đót… 

Tỉnh nổi tiếng với các khu bảo tồn thiên nhiên (KBTTN) Mường Nhé, 
Mường Phăng...là những nơi rừng nguyên sinh có sinh cảnh đa dạng, với nhiều 

loại cây gỗ quý như lát hoa, chò chỉ, pơ mu và nhiều loại cây thuốc như sa nhân, 
hà thủ ô...KBTTN Mường Nhé có diện tích là 45.581 ha, trong đó diện tích có 

rừng tính đến tháng 12 năm 2019 là trên 35.000 ha, được nhận định là KBT có 
hệ động, thực vật rất phong phú, có tính đa dạng cao và có nhiều loài quý hiếm, 

có giá trị bảo tồn. Qua kết quả điều tra nghiên cứu (Quy hoạch chi tiết Khu bảo 
tồn năm 2008) đã nhận định Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé có 740 loài 

thực vật, thuộc 500 chi, 156 họ, thuộc 5 ngành thực vật, trong đó có 35 loài thực 
vật quý hiếm; 29 loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam và Sách đỏ thế giới. Về 

động vật có 291 loài, 95 họ thuộc 27 bộ, trong đó có 55 loài động vật đặc hữu, 
quý hiếm... 

Hiện nay việc khai thác cho mục đích du lịch còn một số cách trở, do khu 
bảo tồn nằm ở vực biên giới; việc đầu tư còn hạn chế, tình trạng, suy thoái tài 

nguyên, môi trường đang tiếp tục diễn biến phức tạp. 

3.2. Tài nguyên du lịch văn hóa 

* Lịch sử vùng đất 

Điện Biên là vùng đất từ xa xưa đã con người sinh sống và cư ngự, ngày từ 
thời tiền sử qua các bằng chứng về khả cổ học từ thời kỳ đồ đá qua sự hiện diện 

của các di tích như hang Thẩm Khương, Thẩn Búa (ở Tuần Giáo) đã chứng 
minh con người từ thời thượng cổ đã có mặt rất sớm nơi đây, là một trung tâm 

của người Việt cổ. 

Vào khoảng thế kỷ thứ  6, thứ 7 ở vùng Vân Nam (Trung Quốc), quốc gia 

Nam Chiếu ra đời. Những cuộc tranh chấp giữa Nam Chiếu và các tộc người 
khác thường diễn ra sau đó, đã làm cho cả vùng Nam Trung Quốc và Bắc Đông 

Dương bất ổn định. Thời kỳ này đất Mường Thanh cũng trải qua nhiều biến 
động lớn. Đến thế kỷ 9 - 10, người Lự ở Mường Thanh đã phát triển khá mạnh, 

từ phía Bắc họ phát triển thế lực khắp lòng chảo Mường Thanh và ảnh hưởng 
mạnh sang các khu vực: Sìn Hồ, Mường Lay, Tuần Giáo... 

Tên gọi Điện Biên do Thiệu Trị đặt năm 1841 từ châu Ninh Biên; Điện 
nghĩa là vững chãi, Biên nghĩa là vùng biên giới, biên ải. Điện Biên tức là miền 
biên cương vững chãi của tổ quốc, Phủ Điện Biên (tức Điện Biên phủ) thời Thiệu 

Trị gồm 3 châu: Ninh Biên (do phủ kiêm lý, tức là tri phủ kiêm quản lý châu), 
Tuần Giáo và Lai Châu. Tên gọi Điện Biên hay Điện Biên Phủ xuất hiện từ đó.  

Ngày 7/5/1954 sau chín năm kháng chiến trường kỳ cùng với quân dân của 
cả nước nhân dân tỉnh Điện Biên đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 
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lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu, đất nước ta chấm dứt 80 năm nô lệ dưới 
ách thực dân phong kiến.  

1.4. Đa dạng các dân tộc và bản sắc dân tộc 

- Theo số liệu thống kê của Ban Dân tộc tỉnh năm 2014 và kết quả kiểm kê 

di sản văn hóa phi vật  thể của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014 cho 
thấy sự phân bố dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên như sau: 

+ Huyện Điện Biên: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Lào, Tày, Nùng, Cống. 

+ Huyện Tuần Giáo: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Kháng. 

+ Huyện Tủa  Chùa: Mông, Thái, Khơ Mú, Kinh, Dao, Hoa, Phù Lá. 

+ Huyện Điện Biên Đông: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Lào, Xinh Mun, Mường. 

+ Huyện Mường Ảng: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Hoa. 

+ Huyện Nậm Pồ: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Dao, Hoa. 

+ Huyện Mường Chà: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Hà Nhì, Kháng, Mảng, 

Cống, Si La, Thổ, Hoa, Dao. 

+ Huyện Mường Nhé: Hà Nhì, Mông, Thái, Si La, Dao, Cống, Sán Chỉ, 

Hoa, Kháng. 

+ Thị xã Mường Lay: Thái, Mông, Kinh, Hoa, Thổ, Dao, Tày, Nùng, Mường. 

+ Thành phố Điện Biên Phủ: Thái, Mông, Kinh, Khơ Mú, Tày 

Với 19 dân tộc cùng sinh sống, mỗi dân tộc có bản sắc văn hóa riêng, tạo ra 

bức tranh văn hóa đa dạng, đến nay tỉnh đã có 14 di sản dược đưa vào danh mục 
di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 02 di sản là di sản thực hành then Thái và 
nghệ thuật Xòe Thái được UNSECO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại. Nhiều loại hình di sản văn hóa đã trở thành sản phẩm du lịch 
đặc trưng, không thể thiếu của nhân dân và du khách khi đến tham quan Điện 

Biên, một số bản sắc văn hóa đặc sắc của các dân tộc đã trở thành sản phẩm du 
lịch Điện Biên như: 

- Tết Nào pê chầu của người Mông:  

Hàng năm, đồng bào Mông thường tổ chức đón Tết năm mới trước tết của 

người Kinh từ một đến hai tháng tức vào khoảng cuối tháng mười một, đầu tháng 
12 âm lịch, theo cách tính của  người Mông thì mỗi tháng có 30 ngày, mỗi năm có 

12 tháng, hết 12 tháng là Tết năm mới. Tết Nào pê chầu diễn ra với khá nhiều các 
hoạt động gồm giã bánh dày để chuẩn bị cho việc cúng lễ. Vào ngày tết chính diễn 

ra các nghi lễ như: Lễ tạ ơn tổ tiên,  Lễ thả âm binh tại nhà thầy Mo, Lễ dọn dẹp 
xung quanh nhà cửa , Lễ quét bồ hóng, Lễ lập và thay bàn thờ xử ca, Lễ cúng tổ 

tiên, Lễ đi lấy nước mới đầu năm, Lễ hạ mâm ngày tết. Ngoài các nghi lễ còn tổ 
chức nhiều hoạt động như các trò chơi dân gian: đánh tù lu (cù), ném pa pao, ho ặc 
các tiết mục văn nghệ như hát ống (cha xái), thổi khèn (tsua kênh), múa khèn (tờ 

kênh), thổi sáo (tsua cha), thổi đàn môi (tsua chà) thu hút hầu hết mọi người  nhiệt 
tình tham gia.  
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Tết Nào pê chầu được tổ chức đã mở ra một bức tranh toàn cảnh về sắc 
màu văn hóa của người Mông tại bản Nậm Pọng. Đến đây mọi người có thể tìm 

hiểu và khám phá những loại hình di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nhiều 
phong tục tập quán trong đời sống xã hội, cụ thể như các nghi lễ trong ngày tết, 

thưởng thức ẩm thực với những món ăn mang cách chế biến của người Mông 
hay hương vị thơm ngon của những chiếc bánh dày được làm bằng các thao tác 
thủ công khá cầu kỳ; chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các bộ trang phục truyền thống; 

được lắng nghe những giai điệu dân ca Mông mượt mà hay những âm thanh 
trầm bổng của tiếng khèn, tiếng sáo; được dõi theo những động tác múa khèn 

điêu luyện của các chàng trai Mông...và mở rộng tầm mắt để thấy được không 
khí ngày Tết rộn ràng, đầm ấm của bản cũng như một sân bãi rộng lớn hội tụ 

bao con người, bao thế hệ đang hòa mình với các trò chơi dân gian, nghệ thuật 
trình diễn dân gian tạo nên bức tranh đa sắc màu về văn hóa vùng cao. 

- Tết té nước (Bun huột nặm) của người Lào: 

Bun theo tiếng Lào dịch ra tiếng phổ thông có nghĩa là lễ hội hoặc tết hay 

còn có nghĩa là phúc, huột dịch ra là té, nặm là nước, Bun huột nặm được hiểu là 
lễ hội té nước hoặc tết té nước. Tết của người Lào diễn ra vào ngày 13, 14 và 

15/4 dương lịch. 

Bun huột nặm (Tết Lào) cũng diễn ra nhiều hoạt động như cúng bản, cúng tổ  

tiên, lễ cầu mưa, các trò chơi dân gian, múa lăm vông, hát dân ca Lào… vấn đề 
cốt lõi của Bun huột nặm là cầu cho mưa thuận gió hòa và hoạt động chính là “té 
nước”. Mục đích chính của té nước là mong muốn tống tiễn mùa khô, cầu mong 

mùa mưa trở lại để cho người dân bắt đầu một vụ gieo trồng mới. Quả như vậy, 
sau tết Bun huột nặm là thời điểm mùa khô sẽ chấm dứt chuyển dần sang mùa 

mưa và một chu kỳ sản xuất nông nghiệp mới lại được bắt đầu. 

Thời gian tổ chức Bun huột nặm nhiều năm qua đã theo người Kinh, tuy 

nhiên hiện nay đang có dấu hiệu phục hồi - trở về với thời gian của tết Lào. Bởi từ 
năm 2015 đến nay, người Lào tổ chức cúng bản vào dịp Tết nguyên đán của 

người Việt để con cháu đi học, đi xa về cùng tham gia; còn lại Lễ cầu mưa và các 
trò chơi dân gian, té nước được tổ chức vào dịp Tết Lào (theo lịch Lào - thời điểm 

kết thúc mùa khô chuyển sang mùa mưa). Như vậy Bun huột nặm truyền thống 
của người Lào mặc dù vẫn được duy trì tổ chức các hoạt động nhưng đang được 

chia làm 02 khoảng thời gian trong năm để tổ chức. Tết theo lịch của người Lào 
nhằm khẳng định nét văn hóa đặc trưng vốn có của người Lào, đồng thời tạo sự 

khác biệt về bản sắc văn hóa tộc người để phát triển du lịch cộng đồng.  

Trong những năm gần đây, Bun huột nặm của người Lào không chỉ được 
dân bản tổ chức theo định kỳ mà còn trình diễn tại các ngày hội trong và ngoài 

tỉnh. Qua đó, văn hóa đặc trưng của người Lào được tái hiện lại ở những không 
gian khác nhau và giới thiệu tới đông đảo công chúng trong và ngoài tỉnh. 

Du khách đến với Tết té nước có thể tham gia cùng đồng bào các hoạt động 
như: té nước ngoài suối, các trò chơi dân gian, múa lăm vông. 

- Nghệ thuật tạo hoa văn trên trang phục của người Mông: 
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Bản Cổng Trời nằm trên dải đất dọc theo đường quốc lộ 12 có lợi thế là 
điểm dừng chân lý tưởng trên hành trình du lịch vòng cung Tây Bắc. Không chỉ 

thuận lợi về giao thông, Cổng Trời còn là nơi để chúng ta nghiên cứu, tìm hiểu 
về phong tục tập quán của người Mông hoa, đặc biệt là kho tri thức về ý nghĩa, 

giá trị của những hoa văn được tạo ra trên trang phục của người Mông hoa. 
Những hoa văn ấy thực sự được coi là tác phẩm nghệ thuật được lưu truyền từ 
đời này, qua đời khác. 

Hiện nay, các bộ trang phục của người Mông hoa được trang trí các họa 
tiết hoa văn mang tính nghệ thuật cao, thể hiện và lưu giữ tri thức dân gian, 

những quan niệm về thế giới quan, nhân sinh quan của người Mông. Duy trì và 
phát triển những tri thức dân gian đó là hình thức bảo tồn,  phát triển mỹ thuật 

dân gian, có tác động tích cực đến việc giáo dục thế hệ trẻ việc kế thừa, bảo vệ, 
phát huy các giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là trang phục dân tộc.  

Quy trình để tạo ra những bộ trang phục với những hoa văn lộng lẫy được 
bắt nguồn từ khâu trồng lanh, dệt vải rồi đến kỹ thuật vẽ hoa văn bằng sáp 

ong trên vải. Thông qua những họa tiết, màu sắc của trang phục đã giúp chúng ta 
dễ dàng nhận diện được các ngành Mông khác nhau, đó cũng là điểm nhấn để 

cảm nhận về sắc màu văn hóa của người Mông nói riêng, các dân tộc trên địa 
bàn tỉnh nói chung. Tuy nhiên, một trong những mắt xích quan trọng để tạo ra 

những bộ trang phục độc đáo  ấy là kỹ thuật dệt truyền thống của người Mông 
nhưng hiện nay đang bị mai một cần được phục hồi và phát triển. 

Vốn tri thức dân gian này chủ yếu do người phụ nữ nắm giữ, thực hành và 

truyền dạy cho con cháu nối nghiệp nên có vai trò quan trọng trong đời sống 
cộng đồng người Mông. Đây là tiêu chí đánh giá tài năng, phẩm chất, đạo đức, 

sự khéo tay, chăm chỉ của phụ nữ Mông. 

Du khách đến Điện Biên có thể tìm đến bản của người Mông để nghiên 

cứu, tìm hiểu về văn hóa, tập tục của người Mông, đặc biệt là tìm hiểu về hoa 
văn trên trang phục của người Mông 

Ngoài những lễ hội là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã nói ở trên. Lưu 
ý: tết truyền thống của một số dân tộc cũng được coi là lễ hội bởi tết cũng là 

ngày hội lớn nhất trong năm của dân tộc). Chúng ta cần quan tâm đến một số  lễ 
hội sau. 

- Lễ kỷ niệm năm tròn năm chẵn Chiến thắng Điện Biên Phủ: trước năm 
2014, gọi là lễ kỷ niệm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; từ năm 2014 nhân kỷ 

niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; các văn bản của nhà nước thống nhất 
gọi là kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ; lễ kỷ niệm được tổ chức đặc biệt lớn 
vào các năm tròn, năm chẵn sẽ thành lập Ban Chỉ đạo cấp nhà nước để chỉ đạo 

tổ chức các hoạt động chào mừng; các hoạt động chính của lễ kỷ niệm như: diễu 
binh, diễu hành biểu dương lực lượng; tổ chức chương trình nghệ thuật và các 

hoạt động văn hóa thể thao du lịch chào mừng chiến thằng trong đó các hoạt 
động đã trở thành thường niên như giải đua xe đạp về Điện Biên Phủ; tuyên 
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truyền lưu động về Điện Biên Phủ với khí thế “cả nước vì Điện Biên, Điện Biên 
vì cả nước”… 

- Lễ hội Hoa Ban: Tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Hoa Ban lần đầu tiên 
năm 2014, gắn với việc tổ chức kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

Với mục tiêu tổ chức Lễ hội Hoa Ban thường niên nhằm tuyên truyền giới thiệu 
hình ảnh Hoa Ban là hình ảnh đặc trưng, thương hiệu riêng của Điện Biên. Việc 
tổ chức Lễ hội nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm các 

ngày lễ trọng đại của đất nước và của tỉnh trong năm 2014.  

- Lễ hội đền Hoàng Công Chất: Lễ hội đền Hoàng Công Chất diễn ra vào 

ngày 24, 25 tháng 2 âm lịch hàng năm tại thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện 
Điện Biên, tỉnh Điện Biên nhằm tưởng nhớ nghĩa quân Hoàng Công Chất cùng 

các tướng lĩnh đã có công đánh đuổi giặc Phẻ giải phóng Mường Thanh vào thế 
kỷ XVIII (năm 1754). Du khách đến với lễ hội sẽ cùng ôn lại lịch sử hào hùng 

của dân tộc thông qua nghi lễ, đồng thời có thể tham gia cùng cộng đồng các trò 
chơi dân gian, nghệ thuật trình diễn dân gian, thưởng thức một số món ăn dân 

tộc trong những ngày diễn ra lễ hội. 

- Lễ Kin pang Then của người Thái trắng: Kin pang then dịch nghĩa theo 

tiếng phổ thông: kin là ăn, ăn mừng; pang là lễ, đông người dự lễ; từ then trong 
cụm từ Kin pang then được người Thái Trắng giải nghĩa: then chỉ các vị thần 

linh ở Mường Trời; họ cho rằng thế giới chia làm 03 tầng: cao nhất là Mường 
Phạ (Mường Trời) còn gọi là Mường Then do pô Phạ (vua Trời) hay chính là 
then Luông trị vì; dưới Mường Trời là Mường Đin (Mường Đất Bằng) do pô 

Đin (vua Đất Đai) cai quản. Dưới mường Đin là mường Phi Đoông Kít của 
những người tí hon. Sau vua Trời (Pô Phạ) là các quan Then được vua Trời phái 

xuống hạ giới vừa là vị thần hộ mệnh vừa giúp thầy Then trần gian chữa trị bệnh 
tật, cứu giúp con người. Thầy Then ở đây là người trung gian giao tiếp giữa thế 

giới Mường Trời và Mường Trần Gian. Vì vậy, Kin pang then nghĩa là ăn mừng, 
Lễ Tạ ơn thầy Then, các thần linh, tổ tiên hay còn gọi là Lễ Mừng mệnh then 

hoặc Lễ hội then.  

Cũng có thể hiểu thầy Then là những người đặc biệt trong cộng đồng, có 

năng lực giao tiếp với thế giới siêu nhiên, có khả năng hát then, đàn tính. Lễ 
được tổ chức do thầy Then làm chủ lễ (chủ lễ gọi là Chảu Then). Lời khấn, lời hát 

trong nghi lễ của thầy Then không lưu giữ bằng văn bản mà nằm trong tâm thức 
của các ông (bà) then và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.  

Lễ Kin pang then của người Thái Trắng mà điển hình tại bản Na Nát, phường 
Na Lay, thị xã Mường Lay thường được tổ chức từ trước rằm tháng giêng đến 
trước rằm tháng 03 âm lịch hàng năm. Đây là một tập quán xã hội độc đáo gắn 

với tín ngưỡng tâm linh cộng đồng được thể hiện bởi sự kết hợp độc đáo giữa hát 
Then với đàn Tính, mục đích của lễ là cầu ban phúc, lộc, thọ  cho các con nuôi và 

cộng đồng vào dịp đầu xuân năm mới. 

Du khách đến với Lễ Kin pang then sẽ được thưởng thức các làn điệu Then 

trong nghi lễ hòa cùng nhạc đệm Tính tẩu. Nghiên cứu về cách trang trí, chuẩn bị 
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cho nghi lễ; trình tự, cách thức thực hiện nghi lễ giữa thầy Then với các con nuôi 
đến tạ ơn và cuối cùng là tham gia xòe cùng cộng đồng. 

3.3. Các di tích lịch sử, văn hóa 

Hiện tại tỉnh Điện Biên có 29 di tích được công nhận xếp hạng; trong đó: 

14 di tích cấp tỉnh, 14 di tích cấp quốc gia, 01 di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Đây 
là những tài nguyên vô giá, không những nhằm giáo dục truyền thống yêu nước 
cho các thế hệ mai sau mà còn là cơ sở để Điện Biên đẩy mạnh phát triển du 

lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội xóa đói giảm nghèo, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Trong số các di tích đã được xếp hạng hiệu quả nhất về mặt đầu tư và có 
nguồn thu ổn định phục vụ đắc lực cho việc phát triển du lịch của Điện Biên còn 

hạn chế chỉ có 02 di tích là Di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ 
và di tích thành Bản Phủ; đây có thể coi là hình mẫu để các di tích khác trên địa 

bàn có thể học tập được phần nào. 

(Ví dụ: Như di tích Chiến trường Điện Biên Phủ hằng năm đã đón tiếp hàng 

chục vạn du khách, trong đó có hàng vạn du khách là người nước ngoài, mang lại 
nguồn thu không nhỏ cho người dân và ngân sách của tỉnh Điện Biên. Lượng 

khách đến tham quan bảo tàng và các điểm di tích năm 2015, đạt 304 ngàn lượt, 
tăng gấp 9,8 lần so với năm 2002. Trong giai đoạn 2010-2015 đã có trên 1.463 

ngàn lượt khách đến tham quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ  và 
các điểm di tích, tăng 87% so với cả giai đoạn 2006-2010. Số thu từ phí tham 
quan giai đoạn 2011-2015 tăng 4,6 lần so với giai đoạn 2006-2010, góp phần 

tăng thu ngân sách và một phần được đầu tư trở lại cho công tác quản lý và bảo 
quản, tu bổ các điểm di tích).   

Nổi bật nhất trong tài nguyên du lịch của Điện Biên về di tích lịch sử, văn hóa 
và danh lam thắng cảnh là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên 

Phủ, là một trong 10 di tích được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc 
biệt đợt đầu tiên. 

Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được xác định là một nguồn lực quan 
trọng, là tiềm năng lợi thế, sản phẩm chủ lực, nổi bật cho phát triển du lịch của cả 

khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.  

4. Sự sẵn sàng đón tiếp khách du lịch 

Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng hành của doanh nghiệp và xã hội cơ sở 
vật chất của ngành du lịch Điện Biên trong những năm qua đã có những bước 

chuyển mình rất lớn, đáp ứng được yêu cầu lớn của du khách trong thời gian 
ngắn về cơ sở lưu trú du lịch: Trên địa bàn tỉnh có 215 cơ sở kinh doanh lưu trú 
du lịch với 2.954 buồng/5.139 giường, trong đó có 01 khách sạn đang hoàn thiện 

hồ sơ đề nghị công nhận hạng 4 sao và 01 khách sạn 3 sao đang trong thời gian 
làm hồ sơ thẩm định loại hạng; 01 khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao;  02 khách sạn 

2 sao; 04 khách sạn 1 sao, 20 khách sạn chưa xếp hạng và các nhà nghỉ, nhà 
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khách… đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ khách du lịch. Số ngày lưu trú bình 
quân của khách đạt từ 2,5 ngày. 

Về lữ hành: Trên địa bàn tỉnh có 02 doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế 

Vận chuyển khách du lịch: Trên địa bàn tỉnh hiện có 7 đơn vị kinh doanh 

vận tải khách du lịch với khoảng 300 đầu xe các loại, đáp ứng được nhu cầu đi 
lại, tham quan của du khách. 

Bản văn hóa phục vụ khách du lịch: Hiện nay có 11 bản văn hóa đang triển 

khai các dịch vụ phục vụ khách du lịch (giao lưu ẩm thực, văn hóa văn nghệ, sản 
xuất hàng thổ cẩm truyền thống...); 04 homestay đáp ứng được nhu cầu ăn, nghỉ 

và trải nghiệm của du khách. Trên địa bàn tỉnh hiện có 16 điểm vui chơi, giải trí 
có khả năng phục vụ cùng lúc trên 83.000 lượt khách, đáp ứng được nhu cầu 

tham quan, vui chơi, lưu trú và ăn uống của du khách tham quan. 

Song song với đó, công tác quản lý nhà nước về văn hóa có nhiều chuyển 

biến tích cực; hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở ngày càng hoàn thiện; 
đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và đội ngũ cán bộ văn hóa được tăng về số 

lượng, chất lượng; văn hóa các dân tộc dần trở thành động lực thúc đẩy kinh tế - 
xã hội phát triển. 

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 

Biến đổi khí hậu làm nhiệt độ không khí gia tăng, lượng mưa tăng giảm 

thất thường, nước biển dâng, gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan (bão, lũ, 
lốc, gió mạnh, sét...). Điều này sẽ khiến cho các di tích bị ảnh hưởng nặng, trong 

đó phải kể đến nguy cơ gây cháy, hư nứt, xuống cấp công trình, làm gia tăng 
nấm mốc, phá vỡ kết cấu… dẫn đến nguy cơ mất mát, biến dạng, ảnh hưởng 

trực tiếp đến sự phát triển kinh tế văn hóa, xã hội. Việc nhận thức đúng đắn về 
tác động của biến đổi khí hậu đối với hệ thống di tích lịch sử văn hóa sẽ góp 

phần hoạch định những việc làm cần thiết để bảo tồn, phát huy giá trị của di tích. 

Trước những tác động khó lường và diễn biến ngày càng phức tạp của biến 

đổi khí hậu, các di tích đang có nguy cơ bị mai một thậm chí bị phá hủy hoàn 
toàn nếu không có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục kịp thời.  

Nằm trong vùng đất khí hậu nhiệt đới, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, sự 
biến đổi khí hậu theo hướng cực đoan, khu vực lòng chảo Mường Thanh luôn 

tiềm ẩn nguy cơ bị ngập úng hằng năm về mùa mưa,…vì vậy Di tích Chiến 
trường Điện Biên Phủ luôn đối mặt với nguy cơ bị hủy hoại và xuống cấp cho 
dù công tác bảo dưỡng vẫn được thực hiện thường xuyên. 

Do yếu tố thời gian, khí hậu khắc nhiệt, cộng với đặc thù là loại hình di tích 
chiến trường ngoài trời, nằm trên một vùng đất rộng lớn trải dài trên địa bàn của 

02 huyện (Điện Biên, Tuần Giáo) và thành phố Điện Biên Phủ; nhiều thành 
phần của di tích được làm từ những vật liệu kém bền vững, chịu ảnh hưởng mưa 
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nắng hoặc ở trong lòng đất, do vậy đã bị phá hủy, xuống cấp theo thời gian, 
nhiều địa điểm, dấu vết của trận chiến dần trở nên mờ nhạt, bị quên lãng rất khó 

phục dựng. Mặt khác các điểm di tích thành phần thuộc di tích lịch sử Chiến 
trường Điện Biên Phủ được xây dựng từ rất nhiều chủng loại vật liệu khác nhau 

(chủ yếu ở dạng không bền vững) nên rất dễ bị bào mòn, biến dạng, hư hỏng bởi 
yếu tố khí hậu nhiệt đới, thời tiết nóng ẩm, mưa nhiều, sự biến đổi khí hậu theo 
hướng cực đoan. 

2. Yếu tố về nguồn lực 

2.1. Nguồn lực nhà nước  

Trong nhiều năm qua, di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ luôn 
được Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và Ðảng bộ, chính quyền, nhân 

dân tỉnh Ðiện Biên quan tâm giữ gìn và bảo vệ, đồng thời phát triển thành điểm 
nhấn trong hành trình tham quan của du khách; nhiều dự án bảo tồn, tôn tạo đã 

được triển khai thực hiện, cụ thể: 

Do di tích cấp quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ có 45 di tích 

thành phần. Các điểm di tích có mặt bằng rộng, nằm dàn trải trên nhiều địa bàn, 
đơn vị hành chính, đặc biệt là ở cả vùng sâu, vùng xa; lực lượng làm công tác 

bảo vệ mỏng, mặc dù điểm di tích đã có nhân viên quản lý nhưng số lượng và 
chất lượng còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu làm việc tại Ban Quản lý di tích 

tỉnh Điện Biên. Số lượng thuyết minh viên tại các điểm di tích ít, chưa đủ phục 
vụ nhu cầu của du khách, đặc biệt là khách du lịch quốc tế, do hướng dẫn viên 
chưa biết ngoại ngữ. Công chức, viên chức am hiểu về lĩnh vực bảo tồn tôn tạo 

di tích số lượng ít, còn hạn chế về năng lực chuyên môn vì vậy, việc trông coi, 
bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị di tích gặp nhiều khó khăn.  

Phần lớn các di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ được khoanh vùng 
theo hệ bản đồ cũ, trong khi muốn cắm mốc cần phải có tọa độ cụ thể, được định 

vị bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS; hiện nay một số điểm di tích chưa được 
cắm mốc bảo vệ, hiện tại chỉ có 28/45 di tích thành phần được cắm mốc bảo vệ 

trên thực địa. Tuy nhiên, do số mốc giới mỏng, khoảng cách xa nhau, lại không 
được định vị vệ tinh nên đã xảy ra tình trạng người dân di chuyển mốc giới hoặc 

việc xác định mốc giới của di tích với đất ở của người dân còn vướng mắc.  
Hiện nay hầu hết các hộ dân sinh sống cũng như tài sản trên đất thuộc khu 

vực  bảo vệ của di tích chưa có kinh phí để đền bù, giải tỏa nên chưa có di tích 
nào được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

2.2. Nguồn lực xã hội hóa 

Công tác xã hội hóa hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích còn thiếu 
định hướng, thiếu những chính sách, chế tài để khuyến khích, kêu gọi sự đóng 

góp của các tổ chức, cá nhân. Các nguồn lực do dân đóng góp chưa được qui tụ 
dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước, nên không được định hướng để sử dụng 

có hiệu quả. 

https://dantocmiennui.vn/xa-hoi/dien-bien-vai-net-tong-quan/165777.html
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3. Yếu tố về chính sách 

Đối với tỉnh Điện Biên, công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích 

được Đảng, Nhà nước ta quan tâm rất sớm, đặc biệt là di tích lịch sử Chiến trường 
Điện Biên Phủ - Di sản quân sự quý báu của dân tộc Việt và xác định đây là một 

nguồn lực quan trọng, là tiềm năng lợi thế, sản phẩm chủ lực để tỉnh Điện Biên 
phát triển du lịch và  tạo ra sản phẩm du lịch mang đậm đặc trưng lịch sử, văn hóa 
của vùng Tây Bắc nói riêng, cả nước nói chung, cụ thể qua việc chỉ đạo, ban hành 

các văn bản: 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. Quyết định số 
1272/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp 

hạng di tích quốc gia đặc biệt và Quyết định số 2367/QĐ-TTg, ngày 23 tháng 12 
năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung 23 điểm thuộc di tích quốc 

gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; Quyết định số 2473/QĐ-TTg, ngày 30 
tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển du 

lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 201/QĐ-
TTg ngày 22 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy 

hoạch tổng thể phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 
2030; Văn bản số 9003-CV/VPTW ngày 09 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về chủ trương thực hiện Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030;  Văn 
bản số 1220/TTg-KGVX ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về triển khai công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc 
gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Để quản lý di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ theo đúng quy định 
hiện hành về quản lý di tích, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. 

Trong những năm qua, ngoài việc triển khai hệ thống văn bản, các quy định về 
di sản văn hóa nói chung, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Điện Biên đã ban hành nhiều văn bản nhằm tăng cường công tác chỉ đạo, triển 
khai thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, Đặc biệt ngày 

08 tháng 7 năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định 
số 661/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”. 
Đây là đề án lớn nhằm cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, chính sách của 

Đảng, Nhà nước về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá  trị các di tích lịch 
sử, hướng tới mục tiêu bảo tồn, tôn tạo, phục dựng để gìn giữ lâu dài di tích lịch 
sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; đầu tư xây dựng đồng bộ các 

công trình liên quan cần thiết khác;... nhằm tái hiện lại những nét cơ bản cảnh 
quan lịch sử, hình ảnh chiến trường tại một số điểm di tích thành phần, tăng tính 

thuyết phục, hấp dẫn cho di tích. Qua đó, tôn vinh ý nghĩa, giá trị và ảnh hưởng 
mang tầm quốc tế của chiến thắng Điện Biên Phủ; giáo dục truyền thống cách 

mạng cho các thế hệ người dân đất Việt; thiết thực tri ân vong linh các liệt sỹ và 
tương xứng với tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. 
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4. Yếu tố về trình độ nhận thức 

Nhận thức của các ngành, các cấp và của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của 

bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích còn chưa thực sự sâu sắc và toàn diện; 
chưa được cụ thể hóa bằng các biện pháp, kế hoạch và chương trình cụ thể. Việc 

gắn trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và người dân trong công tác 
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chưa thực sự hiệu quả. 

Nhiều khi các cơ quan quản lý còn lúng túng trong việc xử lý một cách hài 

hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát huy, chưa nhận thức thật sâu sắc vị trí, vai 
trò của di tích lịch sử trong quá trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; và 

có tình trạng đặt các mục tiêu, dự án phát triển kinh tế cao hơn các mục tiêu về 
bảo tồn di tích. Số lượng các đơn vị đáp ứng điều kiện theo quy định về thiết kế, 

thi công, giám sát tu bổ công trình về di tích chưa nhiều. 

Đội ngũ cán bộ quản lý còn mỏng; đội ngũ tham gia bảo tồn, tôn tạo và 

phát huy giá trị di tích chưa sâu về chuyên môn; phần lớn do các đơn vị xây 
dựng dân dụng thực hiện nên thiếu kiến thức về DSVH. Sự phối hợp liên ngành 

giữa các cơ quan, giữa BQL di tích tỉnh, phòng Văn hóa thông tin cấp huyện, 
BQL di tích địa phương và nhân dân trong hoạt động quản lý, bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích chưa chặt chẽ, thiếu những định hướng, chính sách, chế tài cụ 
thể nhằm khuyến khích sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động bảo vệ, phát huy giá trị di tích. 

Ý thức về trách nhiệm bảo vệ di tích của một bộ phận người dân địa 
phương nơi có các điểm di tích chưa cao; do yếu tố lịch sử để lại nhiều điểm di 

tích trên địa bàn hiện tại có nhiều hộ dân đang sinh sống trong vùng bảo vệ của 
di tích, là nguyên nhân nhiều điểm di tích vẫn tiếp tục bị người dân lấn chiếm, 

san lấp, rất khó khăn cho công tác công tác khoanh vùng, cắm mốc, giải tỏa và 
xác lập quyền sử dụng đất sau này. Ý thức bảo vệ di tích của người dân còn yếu, 

tình trạng xâm phạm di tích do các nhu cầu cần thiết khác của cuộc sống xã hội 
là khá phổ biến làm cho việc bảo tồn di tích càng thêm khó khăn. 

Tình trạng chung hiện nay hầu hết các hộ dân sinh sống cũng như tài sản 
trên đất thuộc khu vực đất di tích, các tổ chức, cá nhân đã ở đó trước khi di tích 

được công nhận xếp hạng, vì thế dân cư vẫn đang sinh sống trong khu vực 
khoanh vùng bảo vệ của di tích nhưng chưa có kinh phí để đền bù, giải tỏa nên 

công tác quy chủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường giải 
phóng mặt bằng chưa được triển khai thực hiện. Việc quản lý đất, cây rừng nằm 

trong khu vực bảo vệ của di tích còn chồng chéo, chồng lấn. Từ năm 1992 khi 
thực hiện chương trình 327 của Nhà nước thì UBND cấp huyện và ngành Lâm 
nghiệp có giao đất cho các tổ chức, cá nhân trồng rừng theo chương trình phủ 

xanh đất trống, đồi trọc; trong đó có nhiều điểm di tích thuộc di tích lịch sử 
Chiến trường Điện Biên Phủ đã được công nhận; do thực trạng sử dụng qua 

nhiều thế hệ nên chưa xác định được đầy đủ chủ thể quản lý cây cối, hoa màu 
trên đất di tích, cụ thể di tích di tích Sở chỉ huy chiến Điện Biên Phủ, xã Mường 

phăng, thành phố Điện Biên Phủ đã có sự quy hoạch chồng lấn 03 loại rừng 
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(rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng đặc dụng) vào khu vực bảo vệ của di tích; 
hay di tích Đồi E2, do thực trạng sử dụng đất qua nhiều thế hệ nên chưa xác 

định được đầy đủ chủ thể quản lý cây cối, hoa mầu trên đất di tích...  

Ý thức về trách nhiệm bảo vệ di tích của một bộ phận người dân địa phương 

nơi có các điểm di tích chưa cao; do yếu tố lịch sử để lại nhiều điểm di tích trên địa 
bàn thành phố Điện Biên Phủ hiện tại có nhiều hộ dân đang sinh sống trong vùng 

bảo vệ của di tích, là nguyên nhân nhiều điểm di tích vẫn tiếp tục bị người dân lấn 

chiếm, san lấp, rất khó khăn cho công tác công tác khoanh vùng, cắm mốc, giải tỏa 

và xác lập quyền sử dụng đất sau này.  

Đơn cử như đầu năm 2018, tại Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, 

gia đình ông Cầm Văn Hặc đã tự ý dựng hai chiếc lán, sửa chữa, cải tạo ao và lán 
nằm trong khu vực bảo vệ II của di tích. Ngay sau đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch tỉnh Điện Biên phối hợp với UBND huyện Điện Biên, UBND xã Mường 
Phăng thành lập đoàn kiểm tra đã yêu cầu gia đình ông Hặc tháo dỡ, di dời.  

Vào đầu tháng 7/2018, tại khu vực phía sau Tượng đài kéo pháo bằng tay 
thuộc địa phận bản Nà Nhạn 1, xã Nà Nhạn, huyện Điện Biên (nay là thành phố 

Điện Biên Phủ) xảy ra trường hợp, 2 hộ dân dựng nhà sàn và các công trình phụ trợ 

cách di tích cấp quốc gia đặc biệt khoảng 60m. Hiện tượng này đã làm phá vỡ cảnh 
quan thiên nhiên khu di tích. Điều đáng nói là, để xảy ra sự việc này, ngoài sự thiếu 

hiểu biết của người dân còn có sự thờ ơ của chính quyền địa phương và một số đơn 

vị quản lý di tích. 

Trước đó, vào tháng 4/2018, tại đồi Độc Lập, người dân ở xã Thanh Nưa, 

huyện Điện Biên đã lấn chiếm và san ủi trái phép khu vực bảo vệ vành đai 2 di tích 

đồi Độc Lập để thi công xây dựng nhà ở. 

Còn tại khu di tích Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ-nơi đặt cơ quan đầu 
não của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, nhiều năm qua vẫn 

xảy ra tình trạng người dân xâm lấn đất di tích để dựng nhà ở, mở rộng diện tích 

canh tác, gây tác động xấu đến cảnh quan thiên nhiên khu di tích.  

Các di tích được tạo nên từ rất nhiều chủng loại vật liệu khác nhau và chủ yếu 

ở dạng không bền vững nên rất dễ bị bào mòn, biến dạng, hư hỏng do khí hậu, thời 

gian. Bên cạnh đó, một số điểm di tích còn bị các hộ dân lân cận lấn chiếm, san ủi 
gây nhiều khó khăn trong công tác khoanh vùng, cắm mốc, giải tỏa và xác lập 

quyền sử dụng đất sau này. Trong khi đó, công tác giải tỏa mặt bằng, phân giới cắm 

mốc, định vị vệ tinh các di tích, cấp sổ đỏ cho đơn vị chức năng quản lý chỉ mới 

triển khai ở mức độ rất hạn chế. Việc chưa khoanh vùng, cắm mốc được địa giới 
của di tích dẫn đến thực trạng, các hộ dân cư sinh sống xung quanh làm thay đổi 

môi trường, cảnh quan, thậm chí là xâm lấn di tích diễn ra ngày càng nhiều.  

5. Yếu tố nhu cầu thị trường 

Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch tùy thuộc vào không gian, thời gian đã trở thành 

nhân tố quan trọng trong sự phát triển du lịch.  

Sự phát triển của du lịch tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc bảo tồn 

các di sản văn hóa của một quốc gia. Doanh thu từ vé tham quan, vé xem biểu 

http://baodantoc.com.vn/tin-tuc-su-kien/phat-huy-gia-tri-lich-su-quan-di-tich-chien-truong-dien-bien-phu.html
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diễn nghệ thuật và các hoạt động du lịch khác đượ c sử dụng một phần lớ n cho 
việc tu bổ, chỉnh trang các di tích, khôi phục và phát triển các di sản vănhóa phi 

vật thể, đặc biệt là các loại hình nghệ thuật truyền thống, các làng nghề thủ công 
mỹ nghệ truyền thống. 

Du lịch tạo ra các khả năng hỗ trợ bảo tồn các di tích lịch sử, di chỉ khảo cổ  
đangcó nguy cơ chuyển hoá thành phế tích, nguy cơ bị huỷ hoại, nhất là trong 
điều kiện mưa nắng thất thườ ng của điều kiện khí hậu nhiệt đới, khi nền kinh 

tế đất nước ta còn nghèo, không có đủ vốn và các điều kiện cần thiết khác 
để trùng tu, bảo vệ các di tích lịch sử văn hoá. Du lịch góp phần giới thiệu văn 

hoá, hình ảnh của mỗi quốc gia ra toàn thế giới. 

Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ được xác định là một nguồn lực quan 

trọng, là tiềm năng lợi thế, sản phẩm chủ lực, nổi bật cho phát triển du lịch của 
cả khu vực Tây Bắc nói riêng và cả nước nói chung.  

Do đó việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích góp phần nâng cao 
giá trị sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh Điện Biên và vùng Tây Bắc, tạo sức 

thu hút các nguồn lực cho đầu tư, phát triển đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch, 
dịch vụ, giải trí,...góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, trong đó có tỉnh Điện 
Biên; đồng thời, đẩy mạnh sự hợp tác, liên kết về Du lịch giữa các tỉnh, thành 

trong cả nước và một số nước trong khu vực. 

Việc quản lý và khai thác phát huy có hiệu quả Di tích phục vụ du lịch tạo 
ra nguồn thuế, phí từ các hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ phục vụ du 

khách, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách của tỉnh Điện Biên, là nguồn 
lực quan trọng phục vụ cho công tác quản lý, bảo tồn, tôn tạo Di tích, đóng góp 

nguồn lực không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.  

Bảng 23. Thực trạng khách du lịch đến với tỉnh Điện Biên và các điểm di 

tích Chiến trường Điện Biên Phủ 

Stt Chỉ tiêu Đvt 

Giai 
đoạn 

2011 - 
2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

 1 

Số lượt 
khách đến 

tham 
quan Nhà 

trưng bày 
bảo tàng 

và các 
điểm di 
tích 

1000 
lượt 

1.599,1 311,6 381,1 379,7 477,1 175 
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Stt Chỉ tiêu Đvt 

Giai 

đoạn 
2011 - 

2015 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

 

Trong đó 

Khách 
quốc tế: 

1000 
lượt 

97,9 18,9 18,9 19 19,9 4,8 

2 

Số lượt 
khách du 

lịch đến 
Điện Biên 

1000 

lượt 
3.370 480 600 705 845 388 

 

Trong đó: 

- Khách 
quốc tế 

1000 

lượt 
755 80 120 151 183 17 

3 

Thu nhập 
xã hội từ 

hoạt động 
du lịch 

Tỷ 

đồng 
2.039,0 710 950 1.155 1.366 587 

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Sự phát triển của du lịch góp phần củng cố, nâng cao truyền thống, lòng 
tự hào dân tộc, tính tự trọng, tự tôn dân tộc, thúc đẩy việc giữ gìn bản sắc vãn 
hoá, bảo tồn tính đa dạng văn hoá, khắc phục tính tự ty dân tộc, Du lịch thúc đẩy 

quá trình giao lưu văn hoá giữa các dân tộc thông qua việc thu hút khách du lịch 
tham dự các lễ hội, thông qua việc tổ chức giới thiệu văn hoá,ẩm thực, triển lãm. 

Những tác động từ quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế như: Tỉnh Điện 
Biên chủ trương tiếp tục đầu tư, mở rộng nâng cấp Thành phố Điện Biên Phủ lên 

đô thị loại II và hiện đang triển khai quy hoạch phát triển Thành phố Điện Biên 
Phủ về phía Đông là những yếu tố tác động chính (cả tích cực và tiêu cực) đối 

với công tác bảo vệ, tôn tạo, phục dựng di tích. Do nhu cầu phát triển của xã hội 
trong khi điều kiện bảo tồn di tích còn nhiều hạn chế. Hình ảnh khu di tích ngày 

nay đã biến đổi hoàn toàn theo chiều hướng bất lợi cho công tác bảo tồn di tích. 
Các cánh đồng lúa, ngô, cây nông nghiệp khác đã xóa hết dấu vết của nhiều di 

tích. Sự đô thị hóa ngày một nhanh càng làm cho khu di tích bị chia cắt, cô lập. 
Cảnh quan di tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới mức ngày nay khó mà có thể 

hình dung đc cảnh quan chiến trường xưa cũ và việc bảo tồn toàn bộ cảnh quan 
vốn có của di tích đã trở thành điều không thể làm nổi hiện nay. 
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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 

Với những giá trị, vai trò đặc biệt quan trọng của Di tích lịch sử Quốc gia đặc 
biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, trong những năm qua hoạt động bảo tồn, tôn tạo 
và phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch đã đạt được những kết quả tích 

cực, thỏa mãn nhu cầu khách tham quan góp phần vào sự phát triển ngành du lịch và 

sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên. Những thành công cụ thể đạt được là: 

Một là, Một số di tích thành phần của Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến 

trường Điện Biên Phủ sau khi được bảo tồn, tôn tạo đã được quản lý, phát huy giá 
trị trở thành điểm đến hấp dẫn trong các chương trình sản phẩm du lịch, là tài 

nguyên du lịch chủ đạo, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Cũng dựa vào tài nguyên này, 
Du lịch Điện Biên được xác định là một trong những khu du lịch trọng điểm của 
khu vực. Từ những kết quả đạt được trong việc thu hút khách du lịch đã tác động 

tích cực đến kết quả thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được 
minh chứng rõ nét qua kết quả hoạt động du lịch, thống kê số liệu khách tham 

quan và nguồn thu từ vé tham quan, hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch, hệ 
thống giao thông càng ngày càng hiện đại, có chất lượng. Nguồn thu từ phí tham 

quan đã góp phần cho hoạt động trùng tu, tôn tạo và quản lý các di tích. 

Hai là, Việc quản lý, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển du lịch đảm 

bảo theo các tiêu chí trở thành một điểm du lịch hấp dẫn. Các điểm di tích đang 
phục vụ khách được bố trí bảo vệ đảm bảo an toàn, vệ sinh sạch sẽ, môi trường 

cảnh quan được cải tạo, Trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các điểm di tích hiện 
đại, hoạt động tốt, bố trí hợp lý (hệ thống chiếu sáng, hệ thống âm thanh, biển 

bảng chỉ dẫn…). Thời gian mở cửa (phù hợp),... 

Ba là, Hướng dẫn viên tại điểm có kiến thức sâu rộng, thuyết minh dễ hiểu, rõ 

ràng, truyền cảm, thái độ nhiệt tình, thân thiện, đám ứng nhu cầu khách tham quan. 

Bốn là, Bước đầu đã hình thành các dịch vụ bổ trợ ỏ mức cơ bản bên cạnh 

hoạt động tham quan thuần túy như: Có các hoạt động trải nghiệm cho du khách, có 

các quầy hàng lưu niệm... 

 2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân 

 2.1. Những hạn chế, tồn tại  

 Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Công tác bảo tồn tôn tạo và phá huy 

gia trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ còn những 

tồn tại,  hạn chế sau: 

Một là, Việc bảo tồn tôn tạo di tích được thực hiện hoàn thành so với phê 

duyệt còn ít. Hiện tại mới chỉ có 83/13 nội dung đầu tư cơ bản hoàn thành, đạt 
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61,53% nhiệm vụ đề ra; đồng thời mới có 12/45 điểm di tích quan trọng của cả 
ta và Pháp được bảo tồn, tôn tạo, đạt 26,7% tổng các điểm di tích trong danh 

sách được xếp hạng (trong đó có 3 di tích được triển khai bảo tồn trước trước 
khi Quyết định số 225/QĐ-TTg được ban hành); dẫn đến hạn chế trong việc phát 

huy giá trị Di tích. Mặt khác, các di tích được quản lý, bán vé và đón tiếp phục 
vụ khách tham quan chỉ đạt 6/45 điểm di tích thành phần. Nhiều điểm di tích có 
tiềm năng phát huy giá trị trong phát triển du lịch còn bị bỏ ngỏ. Số lượng di tích 

được đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch như một điểm du lịch quá ít 
so với tổng số các di tích có tiềm năng phát triển du lịch. Một số điểm di tích 

thành phần được đầu tư dàn trải, kéo dài nhiều năm (di tích Trung tâm Đề kháng 
Him Lam bắt đầu từ 2006 đến nay vẫn chưa được bàn giao và phát huy giá trị). 

Hai là, Công tác khoanh vùng cắm mốc và định vị trên thực địa còn thiếu 
cơ sở pháp lý; công tác quy chủ, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi 

thường giải phóng mặt bằng chưa được triển khai, ...vì vậy nhiều di tích vẫn 
đứng trước nguy cơ bị xâm hại và đã bị xâm hại. Nhiều di tích trong được 

khoanh vùng nhưng trong phạm vi hẹp, chỉ có bia di tích. Sự phát triển của quá 
trình đô thị hóa và tác động của thời tiết làm cảnh quan của các điểm di tích bị 

ảnh hưởng, thiếu tính cảm xúc của một điểm di tích lịch sử gắn với một chiến 
thắng lừng lẫy năm xưa. 

 Ba là, hầu hết các điểm di tích thành phần chưa tái hiện chiến dịch, chiến 
thắng Điện Biên Phủ năm xưa. Môi trường cảnh quan khu Di tích phần lớn chưa 
được khôi phục và chưa thể hiện được sự hiệp đồng tác chiến của các quân, binh 

chủng của Quân đội ta trong 56 ngày đêm chiến đấu tại chiến trường,... Một số 
di tích có diện tích hạn hẹp. Vì vậy chưa mang lại cho du khách những trải 

nghiệm và cảm xúc chân thực về một chiến thắng lịch sử mang tầm cỡ quốc tế 
của dân tộc Việt Nam. 

Bốn là, Các thông tin về dấu tích, hiện vật của di tích chưa đầy đủ rõ ràng, 
dễ tiếp cận. Số lượng hiện vật, tư liệu, ảnh trưng bày bổ trợ tại các điểm di tích 

chưa đầy đủ, chưa sinh động nên chưa có tính bổ trợ cho công tác thuyết minh 
giới thiệu khách tham quan, hoặc phục vụ nhu cầu tự tham quan, nghiên cứu của 

du khách. Tại các điểm di tích chủ yếu không gian ngoài trời, không đảm bảo 
không gian thực hiện trưng bày hiện vât, tư liệu, hình ảnh... 

Năm là, Cơ sở vật chất tại các điểm di tích đang phục vụ khách tham quan còn 
tồn tại nhiều hạn chế như: Chưa có thùng rác, hệ thống dèn điện chưa đầy đủ và 

đảm bảo. Nguồn kinh phí cấp cho hoạt động bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 
tích so với tổng thể các di tích thành phần còn hạn chế. Nguồn nhân lực quản lý, 
bảo vệ và phát huy giá trị được bổ trí mỏng. Nguồn thu phí tham quan còn thấp, 

nhiều dịch vụ chưa được thu (trải nghiệm, hướng dẫn viên...) và chưa có sự quy 
định phù hợp với từng đối tượng khách tham quan (nội địa hay quốc tế). 

 Sáu là, Các hoạt động tuyên truyền đã được tổ chức triển khai song còn 
nhỏ lẻ, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao. Các hoạt động tuyên truyền, giới 

thiệu, quảng bá về các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên 
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Phủ mang tính chuyên sâu, chuyên biệt chưa có. Bản thân các hoạt động tham 
quan, trải nghiệm tại di tích và các sản phẩm du lịch có liên quan chưa đa dạng hấp 

dẫn nên ảnh hưởng trở lại đến hoạt động tuyên truyền, quảng bá mang tính lặp lại, 
không hấp dẫn. Các dịch vụ tại di tích cũng đơn điệu, sản phẩm mẫu mã hàng lưu 

niệm không phong phú, đa dạng. 

Bảy là, Đội ngũ hướng dẫn viên tuy đã cơ bản đáp ứng nhu cầu khách tham 

quan nhưng cần phải trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng trang điểm, giọng nói, và 
thiếu hướng dẫn viên quốc tế. 

Tám là, hoạt động du lịch tại các điểm di tích thành phần còn đơn điệu. Hầu 

hết mới chỉ duy trì hoạt động tham quan thuần túy (tự tham quan hoặc có hướng 

dẫn viên thuyết minh) mà chưa có các hoạt động trải nghiệm thực tế hóa thân thành 
nhân vật, hoạt động tham quan hiện đại (xem phim 3D, thuyết minh tự động ...) 

Mối quan hệ giữa gìn giữ, phát huy giá trị di tích và việc khai thác di tích 
để xây dựng sản phẩm du lịch phát triển kinh tế - xã hội còn bất cập, hạn chế;  

Các sản phẩm du lịch chưa phong phú, chưa có sức hấp dẫn đối với khách tham 
quan, sự gắn kết giữa bảo tồn, tôn tạo khu di tích với phát triển du lịch của địa 

phương. Chưa phát huy tối đa giá trị di tích cho phát triển kinh tế, đặc biệt là cho 
phát triển du lịch; số lượng du khách đến tham quan vẫn chưa tương xứng với 

tiềm năng, lợi thế của một di tích cấp quốc gia đặc biệt. 
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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  

Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 07/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
Điện Biên về phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 xác định quan điểm và mục tiêu phát triển du lịch Điện Biên trong 

thời gian tới như sau: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của 
tỉnh trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; dựa trên ba trụ cột 

chính là: Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá 
cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Phát 

triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin trong việc xúc tiến, quảng bá, 

tạo ra sản phẩm du lịch mới; chú trọng phát triển nguồn nhân lực; tăng cường 
liên kết hợp tác trong nước và quốc tế... 

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. 

Giai đoạn 1: Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tổng thể  
cho điểm đến. 

* Bước 1: 

- Nhiệm vụ:  Phân tích nhu cầu du lịch của thị trường: Dựa trên việc phân 
tích các khía cạnh sau: 

+ Bối cảnh kinh tế- xã hội và  trình độ khoa học kỹ thuật thế giới. 

+ Các mối quan hệ chính trị trên thế giới. 

+ Cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước có liên quan đến sự  phát triển 
du lịch. 

+  Xác định xu hướng phát triển của thị trường. 

- Thực hiện: Thực hiện bởi sự phối hợp liên ngành giữa các nhà quản lý, 

hoạch định, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư địa phương.  

* Bước 2 

- Nhiệm vụ: Phân tích khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch của điểm đến: 
Đánh giá tiềm năng du lịch của điểm đến đến trên cơ sở:      

+ Thống kê, Phân tích, đánh giá mức độ hấp dẫn của tài nguyên du lịch và 
mức độ nhạy cảm của môi trường. 

+ Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội của điểm đến. 

+ Phân tích đánh giá điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất của ngành du lịch. 

+ Phân tích đánh giá vị trí, vai trò du lịch của điểm đến trong mối quan hệ 

cạnh tranh. 
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+ Phân tích đánh giá hiện trạng khai thác tài nguyên và phát triển sản phẩm 
du lịch. 

- Hiện trạng khách: số lượngkhách, doanh thu, cơ cấu khách, đặc điểm nhu 
cầu, … 

-  Hiện trạng khai thác tài nguyên và những tác động đến môi trường 

 - Hiện trạng tổ chức không gian và tuyến điểm du lịch  

 - Hiện trạng phát triển các loại hình dịch vụ du lịch 

 - Những khó khăn về quản lý, kinh doanh, nguồn nhân lực trong quá trình 
xây dựng sản phẩm. 

  - Đánh giá tổng hợp hiện trạng: Xác định những mặt tích cực, hạn chế và 
nguyên nhân. 

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các tổ 
chức, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị quản lý điểm đến du lịch, cơ sở lưu trú và 

các đơn vị có liên quan. 

* Bước 3 

- Nhiệm vụ: Đánh giá tổng hợp các yếu tố khách quan và chủ quan. Xác 
định những cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu của điểm đến. 

- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và các tổ 
chức, doanh nghiệp, đơn vị có liên quan. 

* Bước 4:         

- Nhiệm vụ: Định hướng phát triển sản phẩm du lịch tổng thể của điểm đến. 

+ Xác định vị trí, vai trò du lịch của điểm đến trong khu vực. 

+ Định hướng các thị trường khách mục tiêu ( dự báo số lượng và cơ cấu 
khách theo quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp, khả năng chi trả,…) 

+ Định vị thương hiệu- hình ảnh đặc trưng cho sản phẩm du lịch tổng thể 
của điểm đến.  

+ Định hướng khai thác tài nguyên du lịch theo không gian, thời gian ( 
phân vùng khai thác theo không gian lãnh thổ, phân kỳ phát triển) 

+ Định hướng phát triển các loại hình du lịch, tuyến điểm du lịch và lọai 
hình dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị trường mà không làm tổn hại đến tài 

nguyên và môi trường trong tương lai. Đề xuất các nguyên tắc phát triển để quản 
lý tốt các hoạt động du lịch này trong một hệ thống.   

+ Phân công kế hoạch thực hiện cho các đối tượng tham gia vào quá trình 
xây dựng sản phẩm ( các sở, ban ngành, các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư,) 

+ Đề xuất các giải pháp mang tính liên ngành ( cơ chế, chính sách, nguồn 
vốn,...) để thúc đẩy sự phát triển của họat động du lịch trong thực tế một cách 
hiệu quả. 
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- Thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, các sở,ban 
ngành, đoàn thể, tổ chức chính quyền và các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị có 

liên quan. 

Giai đoạn 2: triển khai chiến lược vào thực tế, đầu tư xây dựng các lọai 

hình dịch vụ du lịch cụ thể. 

- Nhiệm vụ: 

+ Tìm hiểu cơ chế chính sách của nhà nước và địa phương, tìm hiểu chiến 

lược phát triển sản phẩm du lịch tổng thể của điểm đến ( đã được phê duyệt). 

+ Xác định thị trường mục tiêu phù hợp với khả năng cung ứng. 

+ Lựa chọn các loại hình hàng hoá và dịch vụ phù hợp với chiến lược sản 
phẩm của điểm đến, phù hợp với mong muốn của thị trường mục tiêu và có sức 

cạnh tranh với các doanh nghiệp cùng kinh doanh lọai hình dịch vụ tương tự . 

+ Định vị thương hiệu cho sản phẩm. 

+  Xây dựng ý tưởng và thiết kế nội dung, hình thức cho sản phẩm trên cơ 
sở những định hướng của qui họach chiến lược vùng 

+ Đầu tư xây dựng sản phẩm. 

+ Định giá cho sản phẩm. 

+ Xúc tiến quảng bá sản phẩm đến các thị trường mục tiêu. 

- Thực hiện: Giai đoạn này được thực hiện bởi các doanh nghiệp và cộng 

đồng dân cư địa phương.  

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

Sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học tập bao gồm các giá trị hữu 

hình và vô hình cung ứng cho các đối tượng khách du lịch cụ thể những nhu cầu 
tham quan, nghiên cứu, học tập tại điểm đến. Sản phẩm du lịch tham quan, 

nghiên cứu, học tập còn được hiểu là sự tổng hợp các điểm tham quan hấp dẫn, 
giá trị nghiên cứu, học tập, cho nhu cầu của du khách. Các sản phẩm này tạo nên 

giá trị, hình ảnh, thương hiệu và sự hấp dẫn của điểm đến du lịch đối với du 
khách. Như vậy, xét về bản chất sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu, học 

tập là tập hợp các điểm tham quan, giá trị của điểm đến trong việc tìm hiểu, 
nghiên cứu, học tập và các hàng hóa, dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu của 

du khách trong hành trình. Sản phẩm của điểm đến du lịch bao gồm nhiều yếu 
tố, trong đó có 3 yếu tố chính: 1) Điểm hấp dẫn; 2) Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật 

chất kỹ thuật du lịch; 3) Giá trị của điểm đến trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, 
học tập.  

 * Điểm hấp dẫn là sản phẩm quan trọng của điểm đến du lịch có khả năng 
thu hút khách du lịch đến và trải nghiệm. Tên gọi, hình ảnh, tính độc đáo của 
điểm hấp dẫn là khả năng được cảm nhận tạo nên yếu tố cầu của điểm đến và 

ảnh hưởng có tính quyết định đến lựa chọn điểm đến của du khách. Độ hấp dẫn 
của điểmđến có tính chất tổng hợp rất cao, thường được xác định bằng sự đặc 
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sắc, độc đáo của tài nguyên du lịch tự nhiên và nhân văn tạo điểm nhấn thu hút; 
số lượng và chất lượng của các tài nguyên; khả năng đáp ứng được nhiều loại 

hình du lịch và quy mô của điểm đến. Vì thế nên hệ thống tài nguyên du lịch trở 
thành một yếu tố nguồn lực, một thuộc tính cơ bản quan trọng tạo nên sức hấp 

dẫn, giá trị của sản phẩm hay còn gọi là sức cuốn hút của điểm đến đối với 
khách du lịch. Một trong những yếu tố thuộc tính hấp dẫn của điểm đến đó là 
các di sản có vai trò quyết định, là “lực hút” trong phát triển ngành du lịch.  

* Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch là một yếu tố tiền đề 
không thể thiếu tạo nên sản phẩm du lịch.  Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch đóng 

một vai trò hết sức quan trọng trong quá trình tạo ra và thực hiện sản phẩm du 
lịch cũng như quyết định mức độ khai thác tiềm năng du lịch nhằm thoả mãn 

nhu cầu của khách du lịch. Chính vì vậy, sự phát triển của điểm đến du lịch bao 
giờ cũng gắn liền với việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật. Cơ sở 

vật chất kỹ thuật du lịch của điểm đến bao gồm hệ thống cơ sở lưu trú, ăn uống, 
vui chơi giải trí, thể thao, trung tâm mua sắm, y tế… 

* Giá trị của điểm đến trong việc tìm hiểu, nghiên cứu, học tập: Với 
những giá trị to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ và Di tích lịch sử Chiến 

trường Diện Biên Phủ thì sản phẩm tham quan, nghiên cứu, học tập tại Di tích  
lịch sử Chiến trường Diện Biên Phủ là sản phẩm du lịch nền tảng, cốt lõi và trụ 

cột nhằm thu hút khách tham quan. Đối tượng của sản phẩm du lịch này rộng, 
bao gồm tất cả các độ tuổi, giới tính, nghề nghiệp ... 

Tuy nhiên, đến nay sản phẩm du lịch tham quan, nghiên cứu học tập tại 

một số di tích đang được khai thác phục vụ du lịch đang ở giai đoạn thoái hóa. 
Do vậy cần khai thác thêm các di tích thành phần vào sản phẩm du lịch này 

đồng thời đa dạng hóa nhiều loại hình du lịch khác nhằm phát huy giá trị di tích 
vào phát triển du lịch. 

* Sản phẩm mẫu: “Theo dấu chân Đại tướng” 2 ngày 1 đêm, Hành trình 
tìm hiểu Chiến dịch Điện Biên Phủ ... 

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

Du lịch lịch sử là một dòng sản phẩm trong loại hình du lịch văn hóa. Du 

lịch lịch sử là sự di chuyển của con người bởi động cơ chính là tìm hiểu về 
truyền thống, lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường anh dũng để làm nên lịch 

sử vẻ vang hào hùng oanh liệt của mỗi nơi đến. Đối tượng để thỏa mãn nhu cầu 
này là các di tích lịch sử -văn hóa. Di tích lịch sử -văn hóa là các công trình kiến 

trúc, các đồ vật, di vật có liên quan đến các nhân vật, sự kiện lịch sử, các hoạt 
động văn hóa xã hội thuộc về cá nhân hay cộng đồng người trên địa bàn cụ thể. 
Các giá trị của di tích lịch sử – văn hóa tự thân nó không là sản phẩm du lịch. 

Các giá trị này cần được khai thác, sắp xếp vào trong một giới hạn các dịch vụ 
và phương tiện để thực hiện. Điều 4, chương I, Luật Du lịch Việt Nam giải thích 

“Sản phẩm du lịch là tập hợp các dịch vụ cần thiết để thoả mãn nhu cầu của 
khách du lịch trong chuyến đi du lịch”. Các thành phần này nếu không nằm 

trong một chu trình hoàn chỉnh sẽ dẫn đến chất lượng sản phẩm thấp, không đáp 
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ứng được nhu cầu của khách du lịch. Như vậy, sản phẩm du lịch thăm chiến 
trường xưabao gồm ba thành  phần chính (xem hình 1)dưới đây:  

Thành phần cốt lõi bao gồm giá trị của di tích chiến thắng Điện Biên Phủ 
cùng với các dịch vụ du lịch lịch sử đặc biệt như là thông tin, hướng dẫn, giáo 

dục. Thành phần thứ hai là tiện nghi, dịch vụ du lịch nói chung. Bao gồm: Cơ 
quan du lịch và trung gian lữ hành, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch 
thiết yếu, các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bổ sung. Thành phần thứ ba là kết 

cấu hạ tầng giao thông. Bao gồm giao thông tĩnh và giao thông động thuộc lĩnh 
vực công cộng và tư  nhân. 

Sản phẩm du lịch thăm chiến trường xưa được tạo ra từ các nguồn lực với 
sự tham gia tích cực của các bên có liên quan trên cơ sở khai thác các giá trị  của 

quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ nhằm làm thỏa mãn các nhu cầu khi 
đi du lịch của con người và phát triển bền vững của tỉnh Điện Biên. Điểm cần 

lưu ý là mọi nguồn lực để tạo ra sản phẩm du lịch đều phải dựa trên cơ sở tại chỗ 
gắn với bảo tồn di tích. Hơn nữa cốt lõi của sản phẩm du lịch Điện Biên phải là 

giá trị nguyên bản của di tích chiến trường Điện Biên Phủ được bảo tồn và tái 
hiện sinh động bằng các phương tiện nghe nhìn hiện đại. 

Phát triển Du lịch dựa trên các giá trị của di tích lịch sử chiến trường Điện 
Biên Phủ là một trong các lựa chọn tốt nhất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 

của ngành du lịch Điện Biên xét cả trong hiện tại và tương lai. Tuy nhiên phát 
huy giá trị của di tích chiến trường Điện Biên Phủ để tạo ra đặc trưng mang 
thương hiệu Điện Biên trong giai đoạn hiện nay thì thuận lợi có nhiều nhưng 

khó khăn và thách thức cũng không ít. Thách thức đặt ra đòi hỏi công tác bảo 
tồn, tôn tạo các di tích theo hướng tái hiện lại được quang cảnh chiến trường 

xưa, được cảm nhận qua các giác quan nghe, nhìn, cảm nhận không khí chiến 
đấu hi sinh, ác liệt của chiến trường xưa. 

4. Xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm  

Việc xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Di tích lịch sử 

Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm nhằm góp phần đa dạng hóa sản phẩm du 
lịch Điện Biên, phù hợp với điều kiện đặc trưng và thế mạnh của điểm đến; Gia 

tăng sự lựa chọn cho du khách, việc triển khai áp dụng sản phẩm và phục vụ du 
khách góp phần tăng số ngày lưu trú, doanh thu du lịch và phát triển hạ hầng du 

lịch, tạo việc làm, góp phần quay trở lại trong việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy 
giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc Chiến trường Điện Biên Phủ, đồng thời góp 

phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo các mục tiêu được xác 
định tại NQ 03-NQ/TU và các quy hoạch, chiến lược phát triển du lịch. 

Phát triển sản phẩm du lịch trải nghiệm tại Di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ phù hợp với nhu cầu thị trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của du khách (92% khách du lịch được phỏng vấn rất mong muốn và mong 

muốn tham gia các hoạt động trải nghiệm), phát huy có hiệu quả giá trị tài 
nguyên du lịch đặc thù, tạo dựng thương hiệu, nâng cao khả năng cạnh tranh, 

tăng khả năng thu hút khách hàng mục tiêu để tăng doanh thu và hiệu quả. 
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Một số hoạt động trải nghiệm tại di tích 

4.1. Hoạt động trải nghiệm bắn súng thể thao quốc phòng 

- Là môn thể thao cảm giác mạnh được rất nhiều du khách yêu thích tham 
gia. Du khách sẽ cảm thấy thích thú khi thử tài thiện xạ của mình tại trường bắn 

TTQP. Bạn có thể chọn cho mình các loại súng thích hợp được sử dụng trong 
thời kỳ chiến tranh, sau khi được hướng dẫn đầy đủ, bạn có thể thử tài bắn súng 
với các bia hình con thú và bia di động. 

- Đối tượng: tất cả đối tượng khác nội địa và quốc tế (Có nội quy và hướng dẫn 
riêng). 

- Địa điểm: tại di tích Đồi Độc Lập, di tích Đồi Bản Kéo ... 

4.2. Hoạt động trải nghiệm Đánh trận Him Lam - Bắn súng đạn phun sơn 

- Đây là trò chơi vận động vừa có tính chất thể thao vừa mang tính quân sự. 
Ngoài mục đích thư giãn còn giúp người chơi khả năng phán đoán, phối hợp 

đồng đội, rèn luyện sức khỏe. Du khách khi tham gia du khách có cảm giác như 
là những chiến sĩ đang chiến đấu thật sự. Mỗi du khách được trang bị đầy đủ 

mặt nạ, quân phục, áo giáp và súng AR15 hay AK47. Trò chơi bắn súng đạn 
phun sơn là một loại hình giải trí mà du khách không thể bỏ qua với độ hấp dẫn 

cao và an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, du khách còn có thể thử tài thiện xạ khi tham 
gia bắn bia theo tiêu chuẩn quân sự (bia cố định, bia di động, bia ẩn hiện). 

- Đối tượng: tất cả đối tượng khác nội địa và quốc tế (Có nội quy và hướng dẫn 
riêng). 

- Địa điểm: tại di tích Trung tâm Đề kháng Him Lam 

4.3. Hoạt động trải nghiệm “Chiến sĩ Điện Biên” 

- Du khách sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt 

và chiến đấu như một người chiến sỹ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ gồm: Lễ 
nhập ngũ, huấn luyện quân, thi đẩy xe đạp thồ, nấu cơm bếp Hoàng Cầm, hành 

quân, kéo pháo, đánh trận ...  

- Đối tượng: tất cả đối tượng khác nội địa và quốc tế  

- Địa điểm: Tại các điểm di tích chiến trường Điện Biên Phủ   

4.4. Hoạt động trải nghiệm đẩy xe đạp thồ 

- Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội và dân công của ta sử dụng gần 
21.000 chiếc xe đạp thồ, được gọi với tên là “binh chủng xe đạp thồ”, đây là một 

phương tiện thô sơ, đơn giản nhưng trở thành phương tiện vận tải hữu hiệu được 
Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng nhiều nhất trong việc cung cấp lương 

thực, thực phẩm trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.  

- Tham gia hoạt động này, khách tham quan sẽ được tổ chức theo nhóm 
thành các trung đội, tiểu đội từ 3-5 người một đội, trực tiếp trải nghiệm trở thành 

những người dân công vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược, được tự 



93 
 

tay chằng những “bao tải gạo”..., đẩy xe đạp thồ trên những con dốc tại các 
điểm di tích: đồi A1, đồi D1, đồi E ... 

- Đây là một trong những hoạt động hào hứng, sôi nổi nhất với những tiếng 
hò reo cổ vũ tinh thần đồng đội như tinh thần “Chiến sỹ Điện Biên”, nhưng cũng 

là hoạt động khó khăn, vất vả nhất giúp các du khách thấu hiểu được những gian 
nan, khó nhọc của các chiến sỹ năm xưa. 

- Đối tượng: Tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

- Địa điểm: tại các di tích đồi A1, đồi D1, đồi E, Him Lam ... 

4.5. Hoạt động trải nghiệm Hành quân thần tốc 

- Để tạo một sân chơi bổ ích, thiết thực, phát triển tốt khả năng tư duy, sáng 
tạo; thêm tình yêu đối với lịch sử, văn hóa truyền thống của dân tộc. Khách tham 

quan phân  thành từng đội với số lượng bằng nhau và nhận “Bản đồ hành quân”. 
Dựa vào bản đồ, các đội tự thảo luận, tìm đường theo chỉ dẫn để từ điểm xuất 

phát đến điểm đích sao cho nhanh nhất.  Qua hoạt động giúp các du khách rèn 
luyện tập trung đội hình, tinh thần đoàn kết, khả năng lãnh đạo nhóm, sự nhạy 

bén, năng động; rèn luyện sức khỏe và trí tuệ.  

- Đối tượng: Tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

- Địa điểm: Tại các di tích A1, Độc Lập, Bản Kéo, Him Lam, Sở Chỉ huy 
Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng 

4.6. Hoạt động trải nghiệm nấu cơm bằng bếp Hoàng Cầm và Bữa cơm 
chiến sĩ 

- Bếp Hoàng Cầm là bếp được các chiến sỹ anh nuôi Điện Biên năm xưa sử 

dụng trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch Điện Biên Phủ nhằm vừa đảm bảo 
những bữa cơm cho chiến sỹ nơi tiền tuyến, vừa đảm bảo an toàn trước sự trinh 

sát ngày đêm của quân Pháp. Đây là một sáng kiến vừa thú vị vừa hiệu quả của 
quân đội Việt Nam. 

- Khách tham quan sẽ được tự tay chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp và chế 
biến, nấu ăn “Bữa cơm chiến sĩ” với những món đơn giản như: nấu cơm, luộc 

khoai sắn, rang lạc... Và đặc biệt là tự tay làm “Cơm nắm - muối vừng”. Sau đó, 
được thưởng thức bữa cơm ngay tại không gian mang đậm chất lính để hoài 

niệm về một “thời hoa lửa” của các chiến sĩ Điện Biên. 

- Đối tượng: Tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

- Địa điểm: Tại các di tích A1, Độc Lập, Bản Kéo, Him Lam, Sở Chỉ huy 
Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng 

4.7. Hoạt động nghe cựu chiến binh kể chuyện 

- Đây là một hoạt động rất đặc biệt, du khách tham quan được trực tiếp giao 
lưu, nghe các bác Cựu chiến binh đã từng tham gia các trận đánh trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ kể lại những câu chuyện lịch sử hào hùng, chân thực nhất. 

- Đối tượng: Tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 
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- Địa điểm: Tại các di tích A1, Độc Lập, Bản Kéo, Him Lam, Sở Chỉ huy 
Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng... 

4.8. Hoạt động trải nghiệm làm Hướng dẫn viên 

- Thông qua trải nghiệm làm Hướng dẫn viên, khách tham quan có dịp để 

bổ sung kiến thức về các điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng 
cảnh trên địa bàn tỉnh và cọ xát thực tế trong hoạt động quảng bá hình ảnh du 
lịch văn hóa của quê hương; rèn luyện kỹ năng thuyết trình, tự tin trước đám 

đông, có thể trở thành những “đại sứ du lịch” tương lai. 

- Đối tượng: Học sinh, sinh viên các trường trong và ngoài tỉnh. 

- Địa điểm: Tại các di tích A1, Độc Lập, Bản Kéo, Him Lam, Sở Chỉ huy 
Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng ... 

4.9. Hoạt động trải nghiệm “xếp nội vụ”  

- Khách tham quan được hướng dẫn bởi các chiến sỹ bộ đội về cách “xếp 

nội vụ” sau đó được phát quân tư trang để tham gia thi. 

- Đối tượng: Tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

- Địa điểm tại các di tích: A1, Độc Lập, Bản Kéo, Him Lam, Sở Chỉ huy 
Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng ... 

4.10. Hoạt động trải nghiệm  “Đánh nhanh, thắng nhanh” 

- Khách tham quan được biên chế thành các Tiểu đội, bốc thăm thi cặp với 

nhau, vượt qua các chướng ngại vật chạy nhanh lên đỉnh đồi cắm lá cờ lên nóc 
hầm cố thủ.  

- Đối tượng: tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

- Địa điểm: Tại các di tích: A1, Độc Lập, Bản Kéo, Him Lam,  

4.11. Hoạt động trải nghiệm Chiến sĩ thông tin   

- Các Tiểu đội chia thành 2 nhóm, một nhóm truyền tin và một nhóm nhận 
tin thông qua dây thông tin liên lạc. Nhóm truyền tin sẽ bốc thăm mệnh lệnh cần 

phải truyền tin đến nhóm nhận tin là gì, nhóm nhận tin giải mã và ghi kết quả 
lên giấy. Đội nào truyền tin đúng và nhiều nhất đội đó được cộng điểm. Là một 

hoạt động mang tính đồng đội cao. 

4.12. Hoạt động trải nghiệm “Chiến sĩ pháo binh” 

- Du khách sẽ hóa thân thành các chiến sĩ Điện Biên năm xưa thử sức vận 
chuyển các loại vũ khí hạng nặng: Pháo và tải đạn vào trận địa Điện Biên Phủ 

- Đối tượng: tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

-  Địa điểm: Tại di tích Đồi D1, đồi A1, di tích Đường kéo pháo. 

4.13. Hoạt động trải nghiệm “Đánh trận Điện Biên Phủ” 

- Du khách sau khi sẽ được nghe giới thiệu về Chiến dịch Điện Biên Phủ 
sau đó trực tiếp đóng vai, tái hiện lại trận Điện Biên Phủ bằng hình thức chia 
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thành 2 bên tham chiến, đánh trận giả diễn tập lại một trong những trận đánh 
tiêu biểu: Trận đồi A1, Him Lam, C1, bắt sống tướng De Castries,...   

- Đối tượng: Tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

-  Địa điểm: Tại các điểm di tích: A1, hầm De Castries, Đồi D1, Đồi Him 

Lam, Đồi C1. 

4.14. Theo dấu chân Đại tướng - tìm Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ 
trên đỉnh Pu Tó Cọ 

- Du khách sau khi sẽ được nghe giới thiệu và tìm hiểu về Chiến dịch Điện 
Biên Phủ, Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ sẽ được trải 

nghiệm cắm trại, đi dã ngoại, leo núi, thưởng thức không khí trong lành của 
rừng nguyên sinh Mường Phăng và chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ, nơi đặt Đài quan 

sát chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Đối tượng: tất cả các đối tượng khách tham quan, nội địa và quốc tế. 

- Địa điểm: Di tích Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng. 

4.15. Hoạt động tri ân và báo công các anh hùng liệt sĩ  

- Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ 
nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự 

nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

- Tại hoạt động, khách tham quan được tham gia dâng hương để tỏ lòng 

biết ơn, tri ân đối với những chiến sỹ đã hy sinh trên mảnh đất Điện Biên Phủ 
anh hùng. Trong buổi lễ dâng hương các em khách tham quan thực hiện “báo 
công” các thành tích trong sinh sống, học tập và công tác trước anh linh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sỹ thể hiện quyết 
tâm phấn đấu lao động, sản xuất và bảo vệ quê hương đất nước. Bên cạnh đó các 

du khách còn được gặp gỡ, giao lưu với các bác Cựu chiến binh - Chiến sỹ Điện 
Biên năm xưa và được nghe các bác kể về những trận chiến đấu ác liệt, sự hy 

sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì nền độc lập, tự do của tổ Quốc, vì 
hạnh phúc của nhân dân 

- Đối tượng: tất cả đối tượng khác nội địa. 

- Địa điểm: Tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia A1, Di tích đồi A1, di tích đồi E2 ... 

4.16. Các hoạt động trải nghiệm khác 

 Ngoài các hoạt động trải nghiệm trực tiếp liên quan đến Chiến dịch Điện 

Biên Phủ, trong hành trình tham quan Điện Biên, du khách có thể kết hợp với 
các hình thức trải nghiệm văn hóa địa phương như: trải nghiệm cấy lúa nương, 

trải nghiệm chẻ sâu chít, trải nghiệm dệt thổ cẩm, cắm trại, leo núi, bắt cá, chăn 
trâu, chế biến và thưởng thức ẩm thực... làm tăng cảm xúc trải nghiệm của du 
khách bằng tất cả các giác quan. 

4.17. Tour trải nghiệm mẫu  
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Dựa trên những hoạt động trải nghiệm và căn cứ vào đặc điểm của khách 
tham quan (độ tuổi, giới tính, thời gian ...) các đơn vị lữ hành có thể xây dựng 

những hoạt động tham quan, du lịch kết hợp với hoạt động trải nghiệm nhằm tối 
ưu hóa sản phẩm đáp ứng theo nhu cầu khách tham quan. 

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

Trong những năm qua, hoạt động du lịch cộng đồng gắn với du lịch nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có đầu tư khai thác, hình thành một số sản 

phẩm du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp. Một số sản phẩm du lịch mang 
đặc trưng văn hóa, sinh thái nông nghiệp độc đáo, chất lượng đã được khai thác 

đáp ứng nhu cầu tham quan, trải nghiệm của khách du lịch khi đến Điện Biên và 
trở thành điểm nhấn có sức hút, đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy tăng 

trưởng khách du lịch đến Điện Biên, điển hình như: Homestay Mường Then, 
Đào Viên Sơn Tour, homestay Phương Đức, homestay Mường Phăng, Pha Đin 

Pass, vườn hoa Mường Phăng... Các giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào 
dân tộc gắn với nông nghiệp đã được khai thác một cách sáng tạo để phục vụ du 

khách như: Xây dựng các công trình phục vụ khách mang phong cách truyền 
thống địa phương, sử dụng nguyên liệu tại chỗ, thân thiện với môi trường; người 

dân mặc trang phục truyền thống phục vụ khách.... Những hoạt động như tham 
gia sản xuất nông nghiệp, bắt cá, xe trâu rất hấp dẫn khách du lịch nước ngoài và 

học sinh tại thủ đô trong dịp hè. Sự tham gia trực tiếp của người dân trong hoạt 
động du lịch nông nghiệp tạo nên sự hấp dẫn của các sản phẩm du lịch; Nhiều 
sản phẩm của ngành nông nghiệp đã tham gia vào chuỗi cung ứng dịch vụ du 

lịch, được tiêu thụ tại chỗ đem lại nguồn thu cho nông dân đồng thời các đặc sản 
địa phương còn là công cụ quảng bá rộng rãi cho địa danh, điểm đến.  

Du lịch cộng đồng đã đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội, tạo thêm sinh kế cho 
nhân dân tại các bản, nâng cao ý thức xây dựng môi trường văn hóa, cảnh quan 

văn minh, sạch sẽ, nâng cao chất lượng cuộc sống, khôi phục, giữ gìn bản sắc 
văn hóa dân tộc, tạo điểm khác biệt để thu hút, giới thiệu đến khách du lịch: Tạo 

nên những điểm đến mới, làm đa dạng, phong phú thêm sản phẩm du lịch. Tăng 
sức hấp dẫn cho điểm đến, thu hút khách đến với Điện Biên nói chung và các 

điểm tham quan nói riêng trong đó có Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. 

Phát triển loại hình du lịch cộng đồng gắn với nông nghiệp, nông thôn để 

xây dựng hệ thống sản phẩm đặc thù có chất lượng, đa dạng, có giá trị trên cơ sở 
các yếu tố tự nhiên, văn hóa, xã hội tạo sự hấp dẫn cho khách du lịch. 

Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tiêu biểu, phong tục tập 
quán truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc; đầu tư tôn tạo, tu bổ các 
kiến trúc, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với khôi phục, bảo 

tồn các lễ hội dân gian nhằm xây dựng những chương trình, tiết mục múa, hát, 
trình diễn, trò chơi dân gian… đa dạng, hấp dẫn để phục vụ khách du lịch. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP) để phát 
triển và tạo ra nhiều sản phẩm từ nông nghiệp nông thôn mang đặc trưng riêng; 

nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch sinh thái dựa vào cộng 
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đồng; nghiên cứu, lựa chọn phát triển sản các phẩm chủ lực của Điện Biên nhằm 
quảng bá hình ảnh du lịch địa phương và tăng giá trị của các sản phẩm. 

6. Xây dựng tuyến du lịch  

6.1. Các chương trình du lịch trong tỉnh 

* Chương trình tour thành phố Điện Biên Phủ-Tà Lèng-Mường Phăng 
mùa lúa chín  

  Ngày 01: City tour - Tà Lèng - Homestay Phương Đức 

Buổi sáng: Sau ăn sáng,đoàn di chuyển tham quan một số điểm di tích nổi 
bật trong thành phố Điện Biên Phủ 

* Viếng nghĩa trang liệt sỹ A1: Nơi yên nghỉ của 644 chiến sỹ đã anh 
dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

* Di tích Đồi A1: A1 là một điểm cao có vị trí quan trọng bậc nhất và được 
coi là tấm lá chắn cuối cùng che chở cho Trung tâm Tập đoàn cứ điểm Điện 

Biên Phủ. Đây là một trong những điểm di tích được đông đảo người dân và du 
khách đến tham quan. 

* Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Nơi trưng bày hơn 1.000 
tư liệu hình ảnh, tài liệu, hiện vật, cảnh tượng lịch sử tái trong Chiến dịch Điện 

Biên Phủ. 

* Hầm Đờ Cát, Cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốm, Tượng  đài chiến 

thắng Điện Biên Phủ - Những địa danh mang âm hưởng hào hùng, dấu mốc 
quan trọng trong lịch sử dân tộc. 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng Tênh Phông với đặc sản cá hồi, cá tầm được 

nuôi tại Điện Biên. 

Buổi chiều: Đoàn di chuyển về Tà Lèng,check-in, trải nghiệm mùa vàng 

trên vùng cao. 

Ruộng bậc thang ở Pú Phạ, Tà Lèng rộng và trải dài từ đỉnh núi đổ tràn 

xuống khắp thung lũng. Khoảng tháng 9 đến tháng 10 những cánh đồng lúa ở Tà 
Lèng bắt chín rộ, ngả màu vàng óng rực rỡ. Đoàn sẽ trekking, khám phá phương 

thức canh tác truyền thống của đồng bào. 

17 giờ 00: Đoàn di chuyển về bản du lịch cộng đồng Che Căn, check-

intại Homestay Phương Đức có khuôn viên rộng khoảng 2.000 m2, hướng nhìn 
ra cánh đồng lúa bát ngát. 

Đoàn ăn tối, thưởng thức những món ăn độc đáo và truyền thống của đồng 
bào dân tộc Thái, giao lưu văn nghệ, hòa mình trong những làn điệu dân ca, dân 

vũ, dân nhạc, trong điệu xòe đoàn kết. Đoàn nghỉ đêm tại homestay Phương Đức  

Ngày 02: Sở Chỉ huy chiến dịch Mường Phăng - hồ Pá Khoang 

Buổi sáng: Sau ăn sáng,đoàn di chuyển đi tham quan di tích Sở Chỉ huy 

Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng: Thăm quan lán và hầm làm việc 
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của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tham mưu trưởng Hoàng Văn Thái, đoàn cố 
vấn quân sự Trung Quốc,... 

Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển vào hồ Pá Khoang và ăn trưa. 

Buổi chiều: Đoàn thăm quan hồ Pá Khoang - nằm giữa một vùng thiên 

nhiên cảnh đẹp hùng vĩ, ẩn hiện trong mây trời non nước, tạo nên một khung 
cảnh êm đềm, thơ mộng, một thắng cảnh quyến rũ lòng người. Trong khu vực 
lòng hồ có các bản dân tộc Thái, Khơ Mú, Mông với những phong tục tập quán, 

nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng Tây Bắc. Nơi đây còn là một trong 
những bối cảnh chính trong bộ phim “Bí mật tam giác Vàng”. 

17 giờ 00: Đoàn di chuyển về thành phố và kết thúc chương trình 

Thông tin chú ý khác: 

Đặc sản làm quà du khách có thể mua rượu sâu chít, cây mật gấu, mận, gạo 
tám Điện Biên, chè san tuyết, thịt trâu gác bếp,.. được bán phong phú, đa dạng 

tại chợ trung tâm. 

Chương trình tour có hoạt động trekking nên du khách mang giày thể thao, 

trang phục thoải mái để dễ dàng di chuyển và mang theo chút đồ ăn nhẹ phòng 
trường hợp sau khi trekking cảm thấy mệt mỏi. 

* Chương trình tour: Trải nghiệm tour săn mây thành phố Điện Biên 
Phủ - đèo Tằng Quái - Mường Ảng - Tuần Giáo  

05 giờ 30, hướng dẫn viên và xe đón Đoàn tại khách sạn. 

06 giờ 30, xe đưa Đoàn đến Đèo Tằng Quái, từ trên đỉnh đèo, du khách có 
thể chiêm ngưỡng biển mây bao trùm thung lũng cà phê Mường Ảng, vờn quanh 

những đỉnh núi tạo nên khung cảnh rất thơ mộng; du khách sẽ được thỏa thích 
ngắm cảnh mây ngàn và chụp ảnh check-in. 

08 giờ 00, Đoàn ăn sáng tại thị trấn Mường Ảng. 

08h00, Tham quan Đào Viên Sơn - Một điểm du lịch mới được đầu tư cải 

tạo kiểu dáng nghệ thuật trên diện tích 70.000m2, với những đồi cỏ tự nhiên, 
vườn hoa, ao cá, thác nước nhân tạo... đặc biệt với hơn 1.000 gốc đào cổ thụ, 

đan xen với nhiều loại cây đặc trưng. Ngoài ra, du khách có thể thỏa thích tạo 
những bộ ảnh với những bối cảnh, không gian sáng tạo nghệ thuật độc đáo. Trải 

nghiệm đi xe địa hình ATV, xe trượt cỏ, cáp đu Zipline,… 

Đoàn ăn trưa tại Đào Viên Sơn. 

13 giờ 30, Đoàn tiếp tục di chuyển đi huyện Tuần Giáo, đến đèo Pha Đin 
chiêm ngưỡng một trong tứ đại đỉnh đèo miền Tây Bắc; là nơi giao hòa của trời 

và đất với những đỉnh núi cao vời vợi. 

Du khách có cơ hội trải nghiệm Pha Đin Pass, Pu Pa Đin được thiết kế với 
những không gian yên bình dành cho du khách check-in nghỉ ngơi; du khách 

tham quan thỏa thích chụp ảnh, vui chơi, thưởng thức ẩm thực. 
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16 giờ 00, Đoàn di chuyển về thành phố Điện Biên Phủ, Đoàn dừng chân 
tại đèo Tằng Quái để thưởng thức cà phê Mường Ảng và ngắm cảnh hoàng hôn 

trên đỉnh đèo. 

17 giờ 00, Đoàn lên xe di chuyển về thành phố; kết thúc chương trình. 

* Chương trình tour Lễ hội Hoa Ban “Về Điện Biên - Về miền Hoa Ban” 

Điện Biên nơi lưu giữ nét đẹp của cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, những dấu 

ấn hào hùng của lịch sử dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đa 

dạng của đồng bào các dân tộc vùng cao.Vàotrung tuần tháng 3 hằng năm, mời 
quý du khách cùng đến với Lễ hội Hoa Ban để được say trong men rượu nồng, 

được hòa mình vào vòng xòe hoa đoàn kết và những làn điệu dân ca, dân vũ, 
dân nhạc thấm đẫm tình đất, tình người. 

Ngày 1 (12/3): HẢI PHÒNG - HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN 

Buổi sáng:Quý khách di chuyển bằng đường bộ từ Hải Phòng đến sân bay 

Nội Bài (Hà Nội), di chuyển bằng đường hàng không đến sân bayĐiện Biên Phủ. 

Xe và HDV đưa quý khách về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi, ăn trưa.  

Buổi chiều: HDV và xe đưa đoàn tham quan: 

 Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Nơi trưng bày hơn 1.000 

tư liệu, hình ảnh, tài liệu, hiện vật, cảnh tượng lịch sử tái hiện cuộc chiến đấu 
hào hùng của quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. 

 Viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1, đồi A1 - Nơi đây yên nghỉ của 644 cán bộ, 

chiến sỹ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, sông Nậm Rốm, Cầu Mường 

Thanh, Hầm Đờ Cát - Những địa danh mang âm hưởng hào hùng, dấu mốc 
quan trọng trong lịch sử dân tộc. 

 Xe và HDV đưa quý khách đi check-in tại “con đường Hoa Ban”.   

Buổi tối: Sau bữa tối, quý khách cùng hòa mình vào “Đêm hội Hoa Ban” 
với nhiều chương trình hấp dẫn, tham gia diễu hành văn hóa đường phố và 

thưởng thức một số màn trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa và các làn điệu 
dân ca, dân vũ, dân nhạc, múa xòe, nhảy sạp,… 

Ngày 2 (13/3): THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ - HUYỆN MƯỜNG 
ẢNG - HUYỆN ĐIỆN BIÊN 

Buổi sáng: Sau bữa sáng, HDV và xe đưa đoàn tham quan: 

 Hồ Pá Khoang- Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, hồ Pá 

Khoang có diện tích 2.400ha, trong đó diện tích mặt nước chiếm khoảng 600ha, 
với sức chứa 37,2 triệu m3 nước. Bên cạnh, nhiệm vụ cung cấp nước các nhà 

máy thủy điện, đảm bảo nguồn nước tưới cho hơn 4.000 ha lúa hai vụ trên cánh 
đồng Mường Thanh và bảo vệ môi trường sinh thái, hồ Pá Khoang là tài nguyên 

du lịch độc đáo, hấp dẫn, điểm nhấn trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia Điện 
Biên Phủ - Pá Khoang. Pá Khoang theo cách gọi của người dân địa phương có 
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nghĩa là rừng trúc. Thấp thoáng bên hồ là những bản làng người Thái, Mông, 
Khơ Mú sống xen kẽ, hòa mình vào với thiên nhiên và đảo hoa Anh Đào tạo nên 

bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.  

 Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủtại Mường Phăng - Tham quan, 

tìm hiểu lán và hầm làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tham mưu 
trưởng Hoàng Văn Thái, Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc và các cơ quan của 

Bộ Chỉ huy chiến dịch... 

 Bản Che Căn - Được đầu tư bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào 

dân tộc Thái, tại đây quý khách sẽ được tham quan trải nghiệm những hoạt động 

sinh hoạt cộng đồng, tìm hiểu các giá trị văn hóa truyền thống và các sinh hoạt, 
lao động sản xuất của đồng bào. 

11 giờ 30:Quý khách ăn trưa tại homestay Phương Đức. 

Buổi chiều: HDV và xe đưa đoàn tham quan: 

 Đào Viên Sơn tour -Nằm cách thành phố Điện Biên Phủ 50 km. Đây là 

một điểm du lịch được đầu tư “cải tạo nghệ thuật” trên diện tích 07havới những 

đồi cỏ tự nhiên, vườn hoa, ao cá, các mô hình giới thiệu các tích truyện vàđặc 
biệt hơn 1.000 gốc đào cổ thụ. Đào Viên Sơn tour có các loại hình du lịch trải 

nghiệm như trượt cỏ, zipline, xe môtô địa hình phục vụ du khách trong 4 mùa. 

 Nước khoáng nóng Hua Pe - Cách thành phố Điện Biên Phủ 5km. Nước 

khoáng nóng Hua Pe có trữ lượng nước khoáng lớn, nhiệt độ thường xuyên 
khoảng 60oC, phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, chữa bệnh. Bên cạnh là hồ Pe Luông 

quanh năm lộng gió, trong lành, mát mẻ.  

Buổi tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng và tham dự chương trình khai mạc 

“Lễ hội Hoa Ban” tại Quảng trường 7/5. 

Ngày 3 (14/3): ĐIỆN BIÊN - HÀ NỘI - HẢI PHÒNG 

Buổi sáng: Xe và HDV đưa quý khách đi tham quan: 

 Chùa Linh Quang - Là trung tâm văn hóa phục vụ nhu cầu tín ngưỡng, 

nuôi dưỡng tâm an bình thánh thiện cho nhân dân. Quý khách thắp hương cầu 
bình an cho gia đình. 

 Hội chợ du lịch vùng Tây Bắc và Không gian văn hóa vùng cao - Quý 

khách tự do tham quan, trải nghiệm các hoạt động và mua các loại đặc sản về 
làm quà cho người thân và gia đình. 

11 giờ 00:Quý khách ăn trưa tại nhà hàng  

12 giờ 55:Xe đưa quý khách đến sân bay Điện Biên Phủ làm thủ tục bay về 

Nội Bài (Hà Nội) và tiếp tục di chuyển về Hải Phòng. Kết thúc chương trình. 

6.2. Các chương trình du lịch liên tỉnh 
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* Chương trình du lịch Thành phố Hồ Chí Minh - Hòa Bình - Mộc 
Châu - Điện Biên - Lai Châu - Fansipan - Lào Cai - Đền Hùng (thời gian 5 

ngày 4 đêm) 

Các điểm đến trong chương trình du lịch: Chinh phục “Nóc nhà Đông 

Dương” - đỉnh Fansipan ở độ cao 3,143m. - Tham quan các di tích: Bảo tàng 
chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm tướng De Castries, Tượng đài chiến 
thắng Điện Biên Phủ (đồi D1) - Chinh phục đèo Pha Đin - một trong những 

đường đèo dài và hiểm trở nhất Việt Nam. 

NGÀY 01: TP. HỒ CHÍ MINH - HÀ NỘI - HÒA BÌNH - MỘC CHÂU  

Buổi sáng, quý khách tập trung tại Ga đi trong nước - Sân bay Tân Sơn 
Nhất. HDV đón quý khách và hỗ trợ làm thủ tục. Khởi hành đi Hà Nội.  Đến sân 

bay Nội Bài, khởi hành đến tham quan nhà máy thủy điện Hòa Bình. Đoàn 
qua Thung Khe - đèo Đá Trắng đến Mộc Châu, tham quan thác Dải Yếm. Nghỉ 

đêm tại Mộc Châu. 

NGÀY 02: MỘC CHÂU - SƠN LA - ĐIỆN BIÊN 

Tham quan đồi chè Mộc Châu. Khởi hành đến Sơn La, ghé thăm Bảo tàng, 
nhà tù Sơn La. Đoàn chinh phục đèo Pha Đin - một trong những đường đèo dài 

và hiểm trở nhất Việt Nam, ranh giới 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, dừng chân 
tham quan, ngắm cảnh tại Pha Đin Pass. Buổi chiều, đoàn thăm Tượng đài chiến 

thắng Điện Biên Phủ (đồi D1). Nghỉ đêm tại Điện Biên. 

NGÀY 03: ĐIỆN BIÊN - LAI CHÂU 

Đoàn đến tham quan các di tích gắn liền với chiến thắng Điện Biên 

Phủ: bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, đồi A1, Hầm tướng De Castries. Khởi 
hành đi Lai Châu, đoàn sẽ đi ngang qua các địa danh: Mường Chà, Mường 

Lay, cầu Hang Tôm - ranh giới 2 tỉnh Điện Biên và Lai Châu, Phong Thổ,... 
Trên đường đi, đoàn có dịp chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của núi rừng Tây 

Bắc. Tham quan động Pu Sam Cáp.  Nghỉ đêm tại Lai Châu. 

NGÀY 04: LAI CHÂU - SAPA 

Xe đưa đoàn theo quốc lộ 4D, chinh phục dãy Hoàng Liên Sơn, chụp hình 
lưu niệm tại đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Đến Sapa, xe đưa quý khách đến Nhà ga cáp 

treo Fansipan. Đoàn tự do tham quan vườn hoa, khu chợ phiên, mua sắm… 
- Lựa chọn (tự túc chi phí tham quan): Đoàn tham quan khu du lịch cáp treo 

Fansipan với hệ thống cáp treo 3 dây hiện đại vừa khánh thành tháng 2/2016. Trải 
nghiệm cảm giác đi giữa biển mây. Viếng khu tâm linh Fanpsian, vượt gần 600 

bậc thang, chinh phục “Nóc nhà Đông Dương” - đỉnh Fansipan 3,143m. Buổi 
chiều tối, đoàn tự do tham quan nhà thờ đá, dạo chợ Sapa.... Nghỉ đêm tại Sapa. 

NGÀY 05: SAPA - LÀO CAI - ĐỀN HÙNG - NỘI BÀI - HỒ CHÍ MINH 

Đoàn dừng chân tham quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Tiếp tục về Phú 
Thọ, viếng khu di tích Đền Hùng - thăm đền Hạ, đền Trung, đền Thượng, lăng 
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Vua Hùng. Khởi hành ra sân bay Nội Bài, về Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc 
chương trình. 

* Chương trình du lịch Hà Nội - Điện Biên (Qua miền Tây Bắc theo dấu 
chân Đại tướng) 

Trải qua dòng chảy của lịch sử, theo dấu chân Đại tướng tìm về miền ký ức 
hào hùng của dân tộc, tìm hiểu chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy nam châu, 
chấn động địa cầu”. Đến với Mường Phăng, chinh phục Đỉnh Pú Tó Cọ - nơi đặt 

Đài quan sát của chiến dịch Điện Biên Phủ, sẽ là hành trình, trải nghiệm thú vị 
với đầy đủ các cung bậc cảm xúc khó quên đối với du khách. 

 

 

Ngày 1: HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN 

Buổi sáng: Quý khách di chuyển bằng đường hàng không từ sân bay Nội 

Bài đến thành phố Điện Biên Phủ. 

Xe và HDV đón đoàn tại sân bay Điện Biên Phủ. Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều: HDV và xe đưa đoàn tham quan: 

 Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng: Tham quan 
lán, hầm làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tham mưu trưởng Hoàng 

Văn Thái, các cơ quan của Bộ Chỉ huy chiến dịch... 

 Hồ Pá Khoang “rừng trúc” - Nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực 

nước biển, hồ Pá Khoang có 600 ha diện tích mặt nước, với sức chứa 37,2 triệu 
m3 nước. Bên cạnh, nhiệm vụ đảm bảo nguồn nước tưới cho hai vụ lúa trên 

cánh đồng Mường Thanh và bảo vệ môi trường sinh thái, hồ Pá Khoang là điểm 
đến độc đáo, hấp dẫn trong quy hoạch Khu du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá 

Khoang. Ven hồ là những bản làng người Thái, Mông, Khơ Mú hòa mình vào 
với thiên nhiên và đảo hoa Anh Đào tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc.  

17 giờ 00: Quý khách di chuyển về bản Che Căn, tự do tham quan, tìm 
hiểu cuộc sống, sinh hoạt của người dân trong bản. Đoàn ăn tối, tham gia 

chương trình giao lưu và nghỉ đêm tại Homestay Phương Đức với những món 
ăn mang hương vị đặc trưng Tây Bắc và cùng hòa nhịp vào các làn điệu dân ca, 

dân vũ, dân nhạc truyền thống của đồng bào dân tộc Thái. 
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Ngày 2: ĐỈNH PU TÓ CỌ - THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ  

Buổi sáng: Sau bữa sáng, xe đưa Quý khách di chuyển đến chân núi, đoàn 
bắt đầu trekking “chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ cao 1.700m” (nơi đặt Đài quan 
sát của chiến dịch Điện Biên Phủ). Lên đến đỉnh núi, đoàn chụp ảnh check-in, 

ngắm toàn cảnh thung lũng Mường Thanh, hồ Pá Khoang, nghe giới thiệu về 
công tác thông tin trong chiến dịch Điện Biên Phủ... Đoàn ăn trưa tại đỉnh núi Pu 

Tó Cọ, sau đó di chuyển xuống núi. 

Buổi chiều: Đoàn di chuyển về thành phố Điện Biên Phủ, nhận phòng 
khách sạn. Đoàn ăn tối tại nhà hàng cá hồi, tự do tham quan thành phố. 

Ngày 3: ĐIỆN BIÊN - HÀ NỘI  

Buổi sáng: HDV và xe đưa đoàn tham quan: 

 Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Nơi trưng bày hơn 1.000 
tài liệu, hình ảnh, hiện vật, cảnh tượng lịch sử, bức tranh Panorama (bức tranh 

lịch sử lớn nhất khu vực Đông Nam Á) tái hiện cuộc chiến đấu hào hùng của 
quân và dân ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 Viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1 - Nơi yên nghỉ của 644 cán bộ, chiến sỹ đã 

anh dũng chiến đấu và hy sinh trong chiến dịch Điện Biên Phủ. 

 Đồi A1, hầm Đờ Cát, cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốm, Tượng đài 
Chiến thắng Điện Biên Phủ. 

 HDV đưa Quý khách đến thăm quan, mua sắm tại chợ Mường Thanh. 

11 giờ 30: Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều: Xe và HDV đưa quý khách ra sân bay Điện Biên Phủ, trở về 
Hà Nội. Kết thúc chương trình.  

 

Thông tin hỗ trợ khác: 

- Để đến Điện Biên, Quý khách có thể di 
chuyển từ Hà Nội bằng đường bộ với quãng 
đường gần 500km hoặc di chuyển bằng đường 

hàng không từ sân bay Nội Bài. 

- Tại thành phố Điện Biên Phủ có các khách 
sạn từ 1 - 4 sao, các nhà hàng phục vụ ẩm thực 

dân tộc Thái, cá tầm, cá hồi, đặc sản núi rừng, 
thắng cố …  
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- Đặc sản: Gạo Điện Biên, mật ong, sâu 
chít, thịt trâu hun khói, chẳm chéo, măng, các 
sản phẩm mây tre đan, các sản phẩm thêu, dệt 

thổ cẩm,… 

 Chương trình du lịch HÀ NỘI - TỦA CHÙA ( ĐIỆN BIÊN ) 

Tủa Chùa là huyện vùng cao của tỉnh Điện Biên, cách thành phố Điện 

Biên Phủ 130km về phía Đông. Với những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng 
bào các dân tộc; cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, tươi đẹp tạo nên những điểm 

đến độc đáo, hấp dẫn riêng có trên mảnh đất Tủa Chùa. 

 

 

Ngày 1: Hà Nội - Tủa Chùa ( Điện Biên ) 

Buổi sáng: Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Tủa 

Chùa. Trên đường đi quý khách chiêm ngưỡng cảnh núi rừng Tây Bắc hũng vĩ. 

11 giờ 00: Đoàn dừng chân ăn trưa tại Mộc Châu. 

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục hành trình, vượt đèo Pha Đin, một trong tứ đại 
đỉnh đèo của Tây Bắc. 

17 giờ 00: Đoàn tới thị trấn Tủa Chùa nhận phòng khách sạn, ăn tối và tự 
do trải nghiệm. 

Ngày 2: Chợ phiên Xá Nhè - Động Khó Chua La - Rừng chè Shan 

Tuyết cổ thụ Sín Chải. 

Buổi sáng:Sau khi ăn sáng, HDV và xe đưa đoàn đi tham quan 

 Chợ phiên Xá Nhè - cách thị trấn Tủa Chùa 15 km, chợ phiên Xá Nhè 

được tổ chức họp 6 ngày một phiên vào ngày Dậu và ngày Mão theo lịch can 
chi. Đồng bào các dân tộc tập trung về đây mua bán trao đổi hàng hóa, giao lưu, 

sinh hoạt văn hóa. 

 Hang động Khó Chua La (danh thắng quốc gia)- được hình thành từ 

những kiến tạo địa chất trong hàng triệu năm đã tạo nên một hang động ăn sâu 
trong núi đá với vẻ đẹp kỳ bí, nguyên sơ với những khối nhũ đá lộng lẫy và hình 

thù kỳ lạ, độc đáo.  
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10 giờ 00: Đoàn di chuyển đi xã Huổi Só (có thể di chuyển bằng thuyền 
trên sông Đà hoặc đường bộ đi qua khu rừng ban cổ thôn Tà Si Láng, xã Tủa 

Thàng). 

Buổi chiều: Ô tô và HDV đưa quý khách đi tham quan rừng chè cổ thụ 

Shan Tuyết thôn Hấu Chua, xã Sín Chải, với hơn 4.000 cây chè cổ thụ (rừng 
chè cổ thụ đẹp nhất, thân cây lớn nhất so với tất cả các vùng chè cổ khác trong 

cả nước). Tại đây du khách có cơ hội được trải nghiệm hái và thưởng thức chè 
shan tuyết. 

Buổi tối: Đoàn ăn tối, nghỉ đêm tại homestay xã Tả Phìn để tìm hiểu cuộc 
sống và phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc Mông. Thưởng thức các món 

ăn đặc sản của Tủa Chùa. 

 

 

Ngày 3: Chợ phiên Tả Sìn Thàng - Cao nguyên đá Tả Phìn - Thành 

Vàng Lồng  

Buổi sáng: Sau khi ăn sáng, HDV và xe đưa đoàn đi tham quan các địa 

điểm: 

 Cao nguyên đá Tả Phìn - Nằm ở độ cao khoảng 1.500 so với mực nước 

biển. Tại đây, quý khách có cơ hội thưởng ngoạn một cao nguyên đá cổ hùng vĩ 
dài khoảng 4km với những phiến đá tai mèo đua nhau mọc từ dưới thung lũng 

lên đỉnh đồi. 

 Thành Vàng Lồng (di tích kiến trúc nghệ thuật cấp tỉnh) - được đánh 

giá là tòa thành cổ, có cấu trúc độc đáo trong lịch sử xây dựng thành lũy của 

người Mông.  

 Chợ phiên Tả Sìn Thàng - Chợ phiên Tả Sìn Thàng vào ngày Tý và 

ngày Ngọ theo lịch can chi. Đây là nơi trao đổi, giao thương hàng hóa, nông sản 
của đồng bào các dân tộc thuộc 5 xã phía Bắc huyện Tủa Chùa; thể hiện đậm nét 

màu sắc văn hóa, lưu giữ nhiều nét độc đáo của chợ phiên vùng cao, với trang 
phục rực rỡ của đồng bào các dân tộc. 

HDV đưa đoàn đi thăm tổ thêu truyền thống của dân tộc Xạ Phang xã 
Tả Sìn Thàng. 
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11 giờ 00: Đoàn ăn trưa tại chợ phiên Tả Sìn Thàng hoặc trung tâm xã Tả 
Phìn. 

Buổi chiều: Đoàn di chuyển đi xã Sính Phình,check-in,trải nghiệm mùa 
vàng trên những thửa ruộng bậc thang xếp tầng tại cánh đồng Tà Là Cáo, cánh 

đồng Đề Dê Hu, cánh đồng Chiếu Tính.  

HDV đưa đoàn đi thăm Hợp tác xã thổ cẩm tại thôn Tà Là Cáo, xã Sính 
Phình, với các sản phẩm thêu truyền thống của phụ nữ dân tộc Mông. 

Buổi tối: Ăn tối và nghỉ đêm tại thi trấn Tủa Chùa. Quý khách tự do tham 
quan chợ đêm Tủa Chùa, được tổ chức vào tối thứ 7 hàng tuần. 

Ngày 4: Tủa Chùa ( Điện Biên ) - Hà Nội 

Buổi sáng: Sau khi ăn sáng, HDV đưa đoàn đi tham quan chợ phiên thị 

trấn cuối tuần, quý khách tự do mua sắm các đặc sản làm quà cho gia đình. 

 8 giờ 00:  Xe đưa đoàn khởi hành về Hà Nội. 

 

 

Thông tin hỗ trợ khác: 

- Khoảng sát từ Hà Nội đến Tủa Chùa khoảng 430km. 
Tủa Chùa có các tuyến xe khách trong ngày kết nối với 

thành phố Điện Biên Phủ và tuyến xe khách giường 
nằm chất lượng cao kết nối với các tỉnh, thành phố Hà 

Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình. 

- Cảnh sắc Tủa Chùa quanh năm nên thơ hữu tình: Tháng 3, quý khách sẽ 

đắm chìm trong không gian nên thơ của sắc hoa Ban tinh khôi; tháng 8, 9 sẽ 
thấy một Tủa Chùa khoác lên mình chiếc áo vàng tươi của mùa lúa chín rộ; 

tháng 11, 12 lại dệt nên bức tranh Tủa Chùa với vẻ đẹp kiêu sa mà hoang dại của 
rừng hoa dã quỳ đua sắc chen hương. 

- Đặc sản làm quà: Chè shan tuyết, thịt trâu gác bếp, thịt gà đen, cá sông 
Đà, lợn cắp nách, dê núi đá, các loại thảo dược, hoa lan,… 

6.3. Chương trình du lịch quốc tế 

* Chương trình du lịch Điện Biên - Luông Pha Băng 

Luang Prabang là thành phố di sản, cố đô của đất nước triệu voi, được 

UNESCOcông nhận là Di sản văn hóa thếgiới năm 1995. Luang Prabang nằm ở 
trung tâm của vùng Bắc Lào, bên dòng sông Mê Kông hùng vĩ, cách thủ đô Viên 

Chăn 425km về phía Bắc.Là điểm đến ưa thích của du kháchkhi đến Lào, 
LuangPrabang có vẻ đẹp bình yên và cổkính, đan xen kết hợp hài hòa giữakiến 

trúc Lào truyền thống vớinhững mái cong mềm mại nhưđiệu múa Lăm Vông và 
phong cách kiến trúc Pháp với những chi tiết tinh tế, hiệnđại. Luang Prabang 
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chính là điểmđến tuyệt vời cho những ai đangmuốn khám phá đất nước Triệu 
Voithanh bình, mến khách. 

 

Ngày 1: Điện Biên - Luang Prabang 

6 giờ 00: Xe đón quý khách tại điểm hẹn, xuất phát từ thành phố Điện Biên 

Phủ, làm xuất thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Tây Trang - Pang Hốc. 

12 giờ 00: Nghỉ ăn trưa tại nhà hàng ở tỉnh Oudomxay. 

13 giờ 00: Tiếp tục khởi hành đi Luang Prabang. 

18 giờ 00: Đến Luang Prabang. Quý khách nhận phòng khách sạn, nghỉ 
ngơi, ăn tối tại nhà hàng.  

Buổi tối, du khách tự do đi dạo, tham quan, khám phá Luang Prabang về 
đêm và mua sắm tại chợ đêm Luang Prabang.  

Ngày 2: Tham quan Luang Prabang - Thác Kuang Si 

Buổi sáng: Quý khách dậy sớm tham gia lễ khất thực -từ hơn 35 đền chùa 

trong thành phố, các nhà sư chia thành từng nhóm khất thực trên các tuyến phố, 
đây là nét văn hóa đặc sắ, độc đáo của Luang Prabang.   

8 giờ 00:Quý khách ăn sáng tại khách sạn, sau đó HDV và xe đưa đoàn 
tham quan các điểm du lịch trong thành phố: 

Đoàn chụp ảnh kỷ niệm tại ngã ba sông Nậm Khan và sông MeKong. 

Chùa Xiêng Thoong (Vat Xiêng Thoong)-ngôi chùa cổ, đẹp và linh 

thiêng nhất tại Luang Prabang. 

Bảo tàng quốc gia Luang Prabang (Cung điện Hoàng gia) được xây trong 
thời thuộc Pháp từ năm 1904 đến năm 1909, kết hợp hài hòa của hai lối kiến trúc 

Lào và Pháp. Công trình gây ấn tượng với tượng voi 3 đầu đứng dưới lọng hay 
phòng đặt ngai vàng khảm, dát vàng nguy nga.  

Leo núi PhouSi (trên đường Sisavangvong)-Sau khi vượt qua 328 bậc 
thềm lát gạch đỏ giữa hai hàng lan can trắng, quý khách có thể phóng tầm mắt 

chiêm ngưỡng toàn cảnh cố đô Luang Prabang xinh đẹp. Thời khắc đẹp nhất để 
ngắm cảnh trên đỉnh Phousi là hoàng hôn hoặc buổi sáng sớm. 

11 giờ 30:Ăn trưa tại nhà hàng DyenSaBai, bên bờ sông Nậm Khan. 
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Buổi chiều: Đoàn khởi hành đi tham quan Thác Kuang Si, cách trung tâm 

thành phố Luang Prabang khoảng 30 km. Kuang Si là một quần thể gồm nhiều 

thác lớn, nhỏ nằm trong công viên sinh thái dọc theo sông Mê Kông. Đây là một 
trong những thắng cảnh hấp dẫn bậc nhất xứ sở triệu voi.Tại khu du lịch thác 

Kuang Si, quý khách có thể thăm quan vườn thú, ngắm cảnh quan thiên nhiên, 
bơi, tham gia các trò chơi.Trên đường đi quý khách có thể ngắm quanh cảnh núi 
rừng hùng vĩ, những làng bản bên đường và thăm trại voi cách khu du lịch 

Kuang Si khoảng 4km.  

16 giờ 30: Đoàn trở lại thành phố, trên đường về quý khách có thể ngắm 

cảnh hoàng hôn trên sông MeKong và ghé thăm chùa Prabath Tai, là ngôi chùa 
độc nhất vô nhị ở Luang Prabang - được kết hợp hài hòa giữa phong cách của 

Thái Lan, Lào và Việt Nam, đồng thời có bóng dáng kiến trúc Châu Âu. Ngôi 
chùa tọa lạc ngay bên bờ sông Mê Kông. 

19 giờ 00:Ăn tối tại nhà hàng, tham gia lễ buộc chỉ cổ tay, nghi lễ truyền 
thống độc đáo để cầu bình an, may mắn và cùng hòa mình vào điệu múa lăm 

vông uyển chuyển. 

Ngày 3: Luang Prabang- Oudomxay 

Buổi sáng: Quý kháchăn sáng tại khách sạn. Xe và HDV đón đoàn di 
chuyển đến bản Xang Hai, những chiếc thuyền du lịch sẽ đưa quý khách vượt 

sông Mê Kông để tham quan hang động Pak Ou hơn 400 năm lịch sử, với hàng 
ngàn tượng Phật do những người dân mang đến để cầu bình an, may mắn.  

11 giờ 30:Ăn trưa tại nhà hàng. 

Buổi chiều: HDV đưa đoàn đi thăm làng nghề sản xuất rượu và thổ cẩm tại 
Ban Xanghai. 

14 giờ 00: Đoàn khởi hành về Oudomxay. 

19 giờ 00:Đến Oudomxay, Quý khách nhận phòng, nghỉ ngơi, ăn tối và tự 

do khám phá Oudomxay về đêm. 

Ngày 4: Oudomxay - Điện Biên 

8 giờ 00:Sau khi ăn sáng, trả phòng khách sạn, đoàn khởi hành về Điện Biên. 

8 giờ 30: Đoàn nghỉ ngơi tham quan phiên chợ MuangXay. 

11 giờ 30: Ăn trưa tại nhà hàng HongKhamMường Khoa. 
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13 giờ 00: Làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu quốc tế Pang Hốc - Tây Trang. 

16 giờ 00: Đoàn về đến thành phố Điện Biên Phủ. HDV chia tayđoàn. Kết 
thúc chuyến hành trình du lịch khám phá Điện Biên -Luang Prabang. 

 

Thông tin hỗ trợ khác: 

- Để đến Luang Prabang, Quý 

khách có thể di chuyển từ thành phố 
Điện Biên Phủ bằng đường bộ với quãng 

đường hơn 420 km hoặc di chuyển bằng 
đường bay từ sân bay Điện Biên Phủ đến 

sân bay Luang Prabang được nối chuyến 
tại sân bay Nội Bài. Từ thành phố Điện 
Biên Phủ có các chuyến xe khách giường 

nằm chất lượng cao kết nối với các tỉnh 
Bắc Lào. 

 

- Tại thành phố Luang Prabang có hệ thống các khách sạn, resort đa dạng 
đạt tiêu chuẩn từ 1-5 sao, hệ thống các nhà hàng ẩm thực phong phú như: Đặc 
sản dân tộc Lào, Sai Oua, Tam Mak Hoong, Khao Jee, Ping Kai, Khao Niaw,… 

6.2. Hành trình liên kết Hà Nội - Điện Biên - Luông Pha Băng - Xiêng 

Khoảng - Nghệ An - Hà Nội (thời gian 6 ngày 5 đêm) 

Các điểm đến trong chương trình: Thành phố Hà Nội, Sơn La, Điện Biên, 
cửa khẩu quốc tế Tây Trang, các tỉnh Luông Pha Băng, Xiêng Khoảng (nước 

CHDCND Lào), cửa khẩu Nậm Cắn và khảo sát các điểm đến tại huyện Con 
Cuông, tỉnh Nghệ An.  

NGÀY 01: HÀ NỘI - MỘC CHÂU - SƠN LA 

NGÀY 02: SƠN LA - ĐÈO PHA ĐIN - ĐIỆN BIÊN 

Đoàn di chuyển từ Sơn la đi Điện Biên, dừng chân và chụp ảnh tại đèo Pha 

Đin dài 32km nằm trên quốc lộ 6, một phần thuộc xã Phỏng Lái, huyện Thuận 
Châu (Sơn La) và một phần thuộc xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (Điện Biên). 

Tên gọi đèo Pha Đin nguyên gốc xuất xứ từ tiếng Thái, Phạ Đin, trong đó Phạ 
nghĩa là "trời", Đin là "đất" hàm nghĩa nơi đây là chỗ tiếp giáp giữa trời và 

đất. Dọc đường đi, dừng chân chụp ảnh với hoa Ban hai bên đường. Xe và HDV 
tiếp tục đưa quý khách đi Mường Phăng thăm Sở chỉ huy chiến dịch, hầm Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp. Đoàn di chuyển về thành phố Điện Biên Phủ, thăm 
quan Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, viếng Nghĩa trang liệt sỹ A1, 

đồi A1, Hầm Đờ Cát, Cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốm, Tượng đài chiến 
thắng Điện Biên Phủ. 

NGÀY 03: ĐIỆN BIÊN - TÂY TRANG - LUÔNG PHA BĂNG 

Đoàn đã làm thủ tục xuất cảnh sang nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế 
Tây Trang, đến với Cố đô Luông Pha Băng.  
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NGÀY 04: CỐ ĐÔ LUÔNG PHA BĂNG 

Thăm quan Bảo tàng quốc gia Luông Pha Băng, chùa Vạt Xiêng Thoong và 

núi Phou Si. Bảo tàng quốc gia Luông Pha Băng trước đây là Hoàng cung của 
Vương quốc Lào, chứa đựng những nét kiến trúc độc đáo riêng biệt pha trộn 

giữa phong cách Lào và Pháp. Núi Phou Si nằm ở phía Đông Bắc Luông Pha 
Băng, dài 1.000m, rộng 250m, cao 80m. Từ trên đỉnh núi có thể phóng tầm mắt 
chiêm ngưỡng toàn bộ Di sản Văn hóa thế giới - Cố đô Luông Pha Băng. Wat 

Xieng Thoong (chùa Xiêng Thoong) là một trong những ngôi chùa cổ nhất và 
quan trọng nhất của thành phố Luông Pha Băng. Ngôi chùa được tạo dựng dưới 

triều vua Setthathirat năm 1559-1560. Tên gọi Wat Xieng Thoong có nghĩa là 
chùa của thành phố vàng. 

NGÀY 05: LUÔNG PHA BĂNG - XIÊNG KHOẢNG 

Tiếp tục hành trình, đoàn di chuyển tới tỉnh Xiêng Khoảng, cách Luông 

Pha Băng khoảng 280km để tiếp tục hành trình khảo sát các điểm đến liên kết tại 
Lào. Xiêng Khoảng nổi tiếng với Cánh đồng Chum - là một khu vực khảo cổ 

văn hóa lịch sử, nơi có hàng ngàn chum bằng đá nằm rải rác dọc theo cánh đồng 
thuộc cao nguyên Xiêng Khoảng tại cuối phía Bắc của dãy núi Trường Sơn. 

NGÀY 06: XIÊNG KHOẢNG - NẬM CẮN - NGHỆ AN 

Sau khi nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Nậm Cắn, đoàn khảo sát một 

số điểm đến tại Con Cuông - Nghệ An như: thác Khe Kèm tại Vườn quốc gia Pù 
Mát; Khu du lịch sinh thái Mường Thanh Diễn Lâm với chùa Lâm Hà, công 
viên nước, vườn thú mở Safari - nơi nuôi dưỡng và chăm sóc các loài động vật 

hoang dã, trong đó có nhiều loài quý hiếm đang cần được bảo tồn như hổ trắng, 
tê giác… 

(Có bản đồ du lịch kèm theo) 

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) 
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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 

- Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được nhiều du khách trong và ngoài 

nước biết đến. 

- Về giao thông: Là tỉnh duy nhất trong khu vực Tây Bắc có sân bay. Hiện 

tại, sân bay Điện Biên Phủ thực hiện chuyến bay kết nối Điện Biên - Hà Nội với 
loại máy bay ATR72 do Vasco khai thác. Trong tương lai, theo xu hướng Cảng 

hàng không Điện Biên có thể trở thành Cảng hàng không quốc tế trực tiếp đón, 
đưa khách từ Lào, Campuchia, Myanma, Thái Lan và Trung Quốc. 

- Nằm trong vùng trọng điểm du lịch của quốc gia, có vị trí giao lưu thuận 
lợi với các điểm du lịch hấp dẫn nhất trọng vùng. 

- Là một trong những điểm đến an toàn và hấp dẫn. 

- Con người Điện Biên thân thiện, mến khách, văn hóa phong phú, đặc sắc. 

- Với tài nguyên du lịch văn hóa phong phú: Điện Biên là nơi sinh sống của  
19 dân tộc cùng chung sống, có số dân hơn 61 vạn người. Mỗi dân tộc mang 
đậm bản sắc văn hóa độc đáo, đều có những nét văn hóa đặc trưng, gồm cả văn 

hóa vật thể và phi vật thể; những thiết chế văn hóa xã hội truyền thống của từng 
dân tộc, như: Thiết chế bản Mường; những phong tục tập quán trong sản xuất, 

sinh hoạt và tín ngưỡng, lễ hội của mỗi dân tộc, cùng với đó là những món ăn 
đặc sản mang đậm nét của vùng Tây Bắc... Tỉnh Điện Biên có 14 di sản văn hóa 

phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, 02 di 
sản là Thực hành then của người Tày, Nùng, Thái và Nghệ thuật Xoè Thái được 

UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. 

2. Điểm yếu 

- Các di tích tập trung với mật độ lớn trong cùng một khu vực tạo ra những 
mâu thuẫn chồng chéo trong quá trình khai thác.  

- Cơ sở hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, đặc biệt cơ sở hạ tầng giao thông 
đến với các điểm di tích 

- Chưa khai thác đúng mức các di tích cho phát triển du lịch. 

- Phát triển du lịch tại di tích bị hạn chế ở qui mô do quĩ đất hạn hẹp.  

- Sản phẩm du lịch đơn điệu, chưa chuyên nghiệp. 

- Giá bán sản phẩm, dịch vụ du lịch thấp, chưa tương xứng với giá trị. 
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- Nguồn nhân lực còn chưa đồng bộ, thiếu cán bộ có chuyên môn sâu. 

- Hoạt động du lịch mang tính vụ mùa vụ cao do ảnh hưởng của khí hậu; 

Hoạt động du lịch bị một số hạn chế nhất định do vấn đề an ninh quốc phòng 
cửa khẩu, khu vực biên giới. 

- Thiếu sự hỗ trợ của tư nhân trong đầu tư phát triển du lịch. 

- Cơ sở vật chất chưa đồng bộ; Cơ sở hạ tầng phục vụ cho du lịch như cơ sở. 

3. Cơ hội 

- Mức sống dân cư tăng, nhu cầu du lịch (quốc tế và nội địa) ngày một tăng 
sau kỳ vọng đại dịch Covid-19 được kiểm soát. 

- Chủ trương và chính sách về phát triển du lịch trên cơ sở khai thác các giá 
trị lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Nhu cầu các sản phẩm du lịch trải nghiệm, tìm về quá khứ, trải nghiệm 
giá trị cuộc sống ngày càng phát triển 

- Phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di 
tích lịch sử đang được Chính phủ và các tổ chức phi Chính phủ quan tâm, hỗ  trợ 

phát triển 

- Tỉnh đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển 

du lịch. 

4. Thách thức 

- Cạnh tranh từ các điểm đến trong khu vực là một thách thức không nhỏ 
trong khi năng lực cạnh tranh của Điện Biên còn nhiều hạn chế. 

- Giá cả chương trình du lịch cao và chất lượng phục vụ còn hạn chế. 

- Đầu tư chậm thu hồi vốn, còn ít những chính sách ưu đãi 

- Áp lực phát triển kinh tế, đặc biệt là quá trình đô thị hóa... đối với gìn giữ 

các di tích lịch sử phát triển du lịch. 

- Sự xuống cấp của tài nguyên, môi trường du lịch; ảnh hưởng thì môi 

trường đến các di tích. 

- Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, trùng tu, tôn tạo các di tích tạo ra thách 

thức cho ngân sách của địa phương. 

- Nhu cầu về sản phẩm du lịch của khách ngày càng đa dạng. 

- Vị trí địa lý xa các trung tâm chính trị, kinh tế, du lịch lớn của cả nước; 
giao thông đi lại khó khăn. 

5. Đề xuất các chiến lược 

5.1. Chiến lược các cơ hội 

- Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch học tập nghiên cứu, du 
lịch văn hóa lịch sử, du lịch khám phá để đáp ứng nhu cầu du khách.  
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- Phát triển các tour du lịch kết hợp đường thủy, đường bộ. Tận dụng điểm 
mạnh để hạn chế thách thức. 

- Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết, quảng bá. 

- Tăng cường bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích, nâng cao nhận 

thức của cộng đồng 

5.2. Chiến lược khắc phục điểm yếu  

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm du lịch. 

Tăng cường liên kết, quảng bá du lịch. 

- Tăng cường đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch, cơ chế tài chính 

phục vụ phát triển du lịch gắn với phát triển bền vững. Tăng cường quản lý phát 
triển du lịch; Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết, xúc tiến 

quảng bá du lịch. Nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch bền vững. 

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 

Sớm nhận thức được ý nghĩa, giá trị và tầm quan trọng của Di tích lịch sử 
chiến trường Điện Biên Phủ trong đời sống nói chung và hoạt động du lịch nói 

riêng nên tỉnh Điện Biên đã có những chính sách, cơ chế tích cực để phát huy giá 
trị phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên cũng cần chú ý một số điểm:  

Trước những áp lực rất lớn của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, dân số 

và hạ tầng hiện nay ở Điện Biên, cần có chính sách ưu tiên cho công cuộc giữ gìn, 
bảo vệ, bảo tồn Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ. 

Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các điểm du lịch, điểm di 
tích; tạo môi trường đầu tư thu hút các nguồn lực cả trong và ngoài nước; chính 

sách không ngừng mở rộng các sản phẩm mới. Xã hội hóa trong đầu tư khai thác 
điểm di tích trên nguyên tắc bảo vệ thẻo quy định của Luật di sản văn hóa là một 

cơ chế đem lại hiệu quả cáo, song phải luôn đặt sự bền vững của di sản lên trên 
hết làm cơ sở cho hợp tác giữa bên tham gia đầu tư khai thác và nhà quản lý.  

Xây dựng và thực hiện chính sách hỗ trợ xúc tiến, quảng bá trong và ngoài 
nước; cơ chế tham gia và xã hội hóa trong xúc tiến quảng bá và đào tạo du lịch; 

chính sách huy động cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia quảng bá cho 
du lịch.  

Có chính sách kích cầu du lịch thông qua việc điều chỉnh chế độ làm việc và 
nghỉ ngơi. 
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2. Về tổ chức quản lý 

Tăng cường năng lực và hiệu lực quản lý của các đối tượng tham gia 

hoạt động du lịch trong phạm vị di tích để luôn hỗ trợ cho các sản phẩm du lịch 
mới được khai thác trên cơ sở các giá trị đặc trưng của di tích. 

Thực hiện quản lý theo quy hoạch gồm quy hoạch tổng thể phát triển du lịch 
để tập trung thu hút đầu tư phát triển, đồng thời tạo mối liên kết nội vùng và liên 
vùng nhằm khai thác tốt nhất lợi thế so sánh. 

Thúc đẩy việc hình thành các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là kinh tế 
hộ gia đình gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại các khu vực phụ cận các điểm 

di tích. Đây là phương án cần thiết và hữu hiệu nhất, vừa tiết kiệm được chi phí 
xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch vừa phát huy được nguồn lực địa 

phương, trực tiếp mang nguồn lợi từ du lịch cho cộng đồng dân cư bản địa. Phát 
huy tối đa nguồn lực địa phương về lao động, về khoa học kỹ thuật trong việc xây 

dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá; xây dựng cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ 
thuật… Việc sử dụng được tối đa nguồn lực địa phương sẽ tránh tình trạng chảy 

máu chất xám cũng như giảm thiểu chi phí xây dựng đến mức thấp nhất.  

Xây dựng mô hình hợp tác công tư trong quản lý các điểm di sản văn hóa. Nhìn 

từ góc độ nhà nước, ưu điểm lớn nhất của hợp tác công tư còn giải quyết được vấn 
đề quản lý, khai thác kém hiệu quả, vì mục tiêu lợi nhuận nên các nhà đầu tư phải 

tìm cách để dự án được vận hành hiệu quả hơn. Thêm vào đó, với việc tham gia của 
khu vực tư nhân, sự sáng tạo, ý thức trách nhiệm cũng như sự minh bạch sẽ được 
nâng cao. Như vậy có thể thấy rằng mô hình hợp tác công - tư trong phát huy giá trị 

di sản có thể được triển khai nhằm nâng cao giá trị di sản ở Việt Nam. 

3. Về kiểm soát chất lượng hoạt động du lịch 

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá giá trị của di sản văn hóa ở cả dạng vật 
thể và phi vật thể. Từ đó xây dựng chính sách bảo tồn và khôi phục phù hợp. Xây 

dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá khả năng khai thác từng loại, từng dạng hình 
để có những biện pháp cụ thể và thiết thực trong việc đưa sản phẩm du lịch mới 

vào kinh doanh. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động du lịch tại các điểm du lịch 

được đầu tư và khai thác theo hình thức xã hội hóa. Tăng cường các đoàn kiểm tra 
liên ngành để tránh các rủi ro phát sinh không đáng có. 

Chính quyền sở tại có trách nhiệm chính trong việc đảm bảo nếp văn minh, 
vệ sinh, an ninh, an toàn và các vấn đề giao lưu xã hội góp phần đảm bảo chất 

lượng hoạt động du lịch trong vùng, trong tỉnh.  

4. Về nâng cao nhận thức bảo tồn giá trị di sản trong phát triển du lịch 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, giá trị của tài nguyên di 

tích lịch sử trong việc cấu thành sản phẩm du lịch. 

Quá trình tuyên truyền cần đạt tới sự chuyển biến căn bản nhận thức về bảo 

tồn di tích trong cộng đồng nơi nó sinh ra và sống mãi, về vai trò của du lịch 
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trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, về những việc cần phải làm ngay để tạo 
ra những sản phẩm du lịch mới cho địa phương và quốc gia. 

5. Về xã hội hóa công tác bảo tồn  

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, giao lưu văn hóa như hiện nay, vấn 

đề bảo tồn di sản có ý nghĩa quan trọng được quốc tế quan tâm. Di tích chiến 
trường Điện Biên Phủ có vị trí quan trọng về du lịch trong vùng Tây Bắc Việt 
Nam. Hiện nay, công tác quản lý di sản không chỉ là quá trình tác động của Nhà 

nước lên đối tượng quản lý để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà quá trình này còn 
có sự tham gia một cách tích cực, trực tiếp của cộng đồng. Đây được coi là một 

trong những kênh quan trọng của chương trình quản lý di sản nói chung và Di tích 
chiến trường Điện Biên Phủ nói riêng. Việc phát huy vai trò của cộng đồng tham 

gia vào công tác quản lý di sản chính là đã xây dựng một mô hình quản lý bền 
vững, hài hòa, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Cần sự huy động 

tham gia của nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên (chủ nhân tương lai của di 
tích), các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ tại điểm di tích (đối tượng được 

hưởng lợi trực tiếp), các tổ chức, đoàn thể, người dân các địa phương ven khu di 
tích, khách du lịch… 

6. Về xây dựng sản phẩm du lịch  

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả đề án bảo tồn phát huy giá trị 

quần thể di tích chiến trường Điện Biên Phủ nhằm phát triển du lịch đã được Ban 
Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến. Tiếp tục phát triển các 
sản phẩm gắn với khai thác giá trị lịch sử của quần thể di tích Chiến trường Điện 

Biên Phủ, phát triển các sản phẩm du lịch theo hướng trải nghiệm dựa trên các giá 
trị lịch sử. 

Cần tiếp tục định hướng phát triển các sản phẩm du lịch gắn với các lễ hội, 
tín ngưỡng dân gian, lựa chọn phục dựng và bảo tồn một số lễ hội truyền thống và 

những di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của các dân tộc Điện Biên trở thành các 
điểm tham quan du lịch mang đặc trưng riêng. Khôi phục các sinh hoạt tâm linh 

trong các lễ hội dân gian truyền thống còn được lưu giữ để bảo tồn và phát huy. 

Du lịch tâm linh: Hiện nay, loại hình du lịch tâm linh diễn ra chủ yếu vào 

thời gian lễ hội với sự viếng thăm của hàng chục nghìn lượt khách mỗi năm, tập 
trung vào thời điểm sau Tết Nguyên Đán, tạo nên sự đông đúc trong một thời 

điểm nhất định, nhưng sau đó lại vắng khách. Các địa điểm tâm linh liên quan đến 
di tích chiến trường Điện Biên Phủ còn tương đối hạn chế. Do vậy loại hình này ở 

cần có những sự đổi khác. Việc các khu vực có di tích liên quan đến tâm linh có 
thể khai thác phục vụ du lịch ở mức độ thường xuyên trong năm chính là điều 
kiện thuận lợi để Điện Biên có thể thực hiện các hoạt động du lịch tâm linh 

ngoài thời gian tổ chức các lễ hội, kết hợp các trải nghiệm tại điểm đến cho du 
khách. Ngoài ra, các tour du lịch tâm linh mang tính chất hành hương, đưa du 

khách đi theo lộ trình kết nối nhiều điểm di tích có liên quan đến nhau trên địa 
bàn tỉnh trong một lịch trình tour có chủ đề cụ thể cũng sẽ tạo ra khả năng thu hút 
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mới đối với du khách. Cần kết hợp phát triển du lịch tâm linh với các di tích nổi 
tiếng khác để tạo các sản phẩm du lịch hấp dẫn, dài ngày… 

Mở rộng phát triển các sản phẩm du lịch mới có tiềm năng 

Ngoài những sản phẩm có thế mạnh, tiềm năng, để tạo thành dòng sản phẩm 

có thương hiệu, cần mở rộng phát triển các sản phẩm có thể đáp ứng được nhu 
cầu đa dạng của các thị trường khách du lịch đến Điện Biên: 

- Sản phẩm du lịch sáng tạo: Thu hút đầu tư phát triển các công viên chuyên 

đề; không gian trải nghiệm thực tế ảo; trình diễn nghệ thuật, biểu diễn thực cảnh, 
trình diễn ánh sáng… thu hút khách du lịch. 

- Các sản phẩm du lịch chuyên đề: Khai thác loại hình du lịch MICE, du lịch 
mạo hiểm; du lịch chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe; du lịch tìm hiểu ẩm thực… 

- Sản phẩm du lịch biên giới: Phát huy lợi thế của tỉnh với đường biên giới dài 
kết nối với hai quốc gia Lào và Trung Quốc, cần nghiên cứu phát triển các sản phẩm 

du lịch biên giới như: Phát triển các chợ phiên tại cửa khẩu, lối mở với các mặt hàng 
quà lưu niệm mang đặc trưng các dân tộc tỉnh Điện Biên, đặc sản vùng miền, sản 

phẩm thủ công truyền thống chất lượng cao phục vụ nhu cầu nhân dân địa phương 
hai nước, tạo nên không gian văn hóa đặc sắc phục vụ du khách trải nghiệm. Từng 

bước đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất, kỹ thuật tạo thành các sản 
phẩm du lịch tại khu vực biên giới phục vụ khách du lịch của hai nước. 

7.  Về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực  

Chất lượng nguồn nhân lực luôn là yếu tố quyết định chất lượng của sản 
phẩm du lịch. Đối với Điện Biên, đội ngũ lao động du lịch chuyên môn hóa về 

chất lượng vẫn thiếu chuyên nghiệp theo khảo sát thực tế, nhất là đội ngũ phục vụ 
trực tiếp. Lực lượng lao động là người dân địa phương vẫn chưa được khai thác 

một cách hiệu quả và bài bản. Với trọng tâm hướng đến sản phẩm du lịch lấy tài 
nguyên văn hóa cụ thể là các di sản làm cốt lõi, mục tiêu xây dựng đội ngũ lao 

động có chuyên môn trong ngành Du lịch là: 

- Chuyển đổi cơ cấu dân cư địa phương từ các ngành nghề lao động khác 

sang lao động dịch vụ. 

- Không ngừng đào tạo và nâng cao năng lực của những lao động cũ. 

Giải pháp cụ thể như sau: 

7.1. Đối với nguồn nhân lực quản lý nhà nước về du lịch 

- Đào tạo mới, đào tạo lại về quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ du lịch, 
ngoại ngữ, tin học đối với các cán bộ hiện có trong ngành. 

- Đào tạo mới các chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, tiếp thị, quảng bá, quản 
lý khu du lịch, khu vui chơi giải trí. 

- Cần sự liên kết, thống nhất về chủ trương, đường lối, chính sách giữa các 

vùng lân cận. 
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- Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế về đào tạo nhằm nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực du lịch. Cử cán bộ, chuyên viên quản lý du lịch theo các 

khóa học đào tạo quốc tế, đi nước ngoài học hỏi kinh nghiệm quản lý, tổ chức, 
kinh doanh du lịch. Tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ thông 

qua các đợt khảo sát, công tác, tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và 
quốc tế. 

- Xây dựng cơ chế khuyến khích, thu hút nhân tài, chính sách phát triển 

nguồn nhân lực tại chỗ, nguồn nhân lực đang học tập, nghiên cứu tại các trung 
tâm lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh... 

7.2. Đối với nguồn nhân lực là dân cư địa phương 

Đây là nguồn lao động quan trọng hơn cả bởi họ chính là chủ thể và đối 

tượng của nguồn tài nguyên chủ lực. Không có ai ngoài họ có thể đóng vai trò là 
người chủ nhà tiếp đón du khách từ nơi khác đến. Không có ai ngoài họ có thể 

truyền tải nguyên vẹn những thông điệp của các giá trị văn hóa đến với du khách 
trong và ngoài nước. Họ có thể tham gia vào tất cả các khâu trong việc xây dựng 

khả năng cung ứng của điểm du lịch như phục vụ trong các cơ sở lưu trú, ăn uống, 
phục vụ du khách tại chính nhà và gia đình của mình, đồng thời là hướng dẫn 

viên, thuyết minh viên tại điểm, là người hướng dẫn du khách thực hành trải 
nghiệm các phương thức lao động của họ và cộng đồng bản địa. Tuy nhiên để có 

được sự tham gia này cần: 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cho người dân về lợi ích của 
kinh doanh du lịch đối với đời sống của họ. 

- Tổ chức các khóa học, đào tạo họ về cách thức làm du lịch; đồng thời giáo 
dục ý thức bảo tồn tài nguyên và môi trường, ý thức giữ gìn các giá trị di tích và 

những bản sắc riêng trong chính đời sống hàng ngày của họ. Riêng đối với đội 
ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm, cần: 

- Chuẩn hóa, áp dụng tiêu chuẩn nghề trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ. 
Các hướng dẫn viên, thuyết minh viên cần phải được tham gia các khóa học bồi 

dưỡng nghiệp vụ, sau đó tham gia thẩm định trình độ trước khi cấp chứng chỉ 
hành nghề. 

- Nâng cao khả năng ngoại ngữ, tin học. Các cấp quản lý thường xuyên tổ 
chức các lớp học ngoại ngữ, tin học miễn phí cho dân địa phương. 

- Đối với hướng dẫn viên, thuyết minh viên tại điểm di tích, cần đảm bảo 
trong quy trình hướng dẫn cung cấp đầy đủ cho du khách những quy định, những 

điều được làm, nên làm và không nên làm đối với di tích. 

- Tăng cường bồi dưỡng văn hóa ứng xử, kỹ năng giao tiếp, khả năng xử lý 
tình huống, nâng cao khả năng nắm bắt tâm lý khách du lịch thông qua các lớp tập 

huấn, đào tạo ngắn hạn. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để đảm bảo một đội ngũ hướng 

dẫn viên, thuyết minh viên có đủ năng lực (cả kiến thức, trình độ, kỹ năng và thái 
độ) góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch có chất lượng. 
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7.3. Đối với nguồn nhân lực mới từ nơi khác đến 

Đội ngũ này phải là nguồn nhân lực đã được đào tạo chất lượng cao tại các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp du lịch và giáo dục đại học du lịch có uy tín. Họ đã có 
đầy đủ nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, ngoại ngữ. Họ sẽ là 

những người đặt nền móng cho những sản phẩm du lịch mới trong vùng phát 
triển. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện các chính sách, cơ chế mà UBND tỉnh đã 
ban hành về thu hút nhân tài, cần có những giải pháp thiết thực hơn đối với họ. 

- Có chính sách thu hút và chế độ đãi ngộ tốt để họ có thể gắn bó lâu dài với 
các điểm du lịch của tỉnh. 

- Mở lớp tập huấn cho họ các kiến thức về phong tục, tập quán, văn hóa địa 
phương; đặc biệt là những yếu tố gắn với nguồn tài nguyên được khai thác để 

tránh sự tuyên truyền lệch lạc và méo mó. 

- Tận dụng những kinh nghiệm và khuyến khích sự sáng tạo của họ để cho ra 

đời những sản phẩm du lịch mới. 

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nâng cao khả năng sẵn có của họ cho 

những sản phẩm chất lượng cao hơn. 

7.4. Đối với nguồn nhân lực tại các cơ sở kinh doanh du lịch hiện có 

- Chú trọng tới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao hiệu quả lao động. 

- Cải thiện điều kiện lao động và nâng cao chất lượng môi trường làm việc. 

- Hoàn thiện chế độ đãi ngộ, đánh giá, khen thưởng đối với người lao động.  

- Hoàn thiện hệ thống nội quy và tăng cường kỷ luật lao động. 

- Sắp xếp, phân công lao động thích hợp tại các bộ phận doanh nghiệp. 

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

Xác định du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng, nên trong 

nhiều năm qua Điện Biên đã có sự đầu tư để xây dựng và nâng cấp hệ 
thống cơ sở hạ tầng. Toàn tỉnh cơ bản đều có hệ thống thông tin, truyền thông, 

năng lượng, cấp thoát nước, đường xá đảm bảo và phủ khắp. Hạ tầng xã hội về 
văn hóa, y tế, giáo dục, cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe, tài chính ngân 

hàng không chỉ đảm bảo phục vụ cho cư dân của tỉnh mà còn đáp ứng tốt nhu cầu 
của khách du lịch. Tuy nhiên, chất lượng các cơ sở hạ tầng đa phần còn thấp đặc 

biệt là hạ tầng giao thông gây ra những ảnh hưởng lớn đến hoạt động du lịch.  

Vị trí địa lý cách xa các trung tâm gửi khách lớn là một bất lợi cho phát 

triển du lịch Điện Biên nói chung và di tích chiến trường Điện Biên Phủ nói riêng, 
song một mạng lưới giao thông hiện đại giúp rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối 

đồng bộ với các địa phương và khu vực khác sẽ là sự bù đắp lớn cho bất lợi đó. 
Nhận thức được điều này, Điện Biên đến nay đã đầu tư không ít cho việc cải tạo, 
nâng cấp và xây mới hệ thống giao thông đường bộ, bên cạnh đường bộ , các loại 

hình giao thông khác cũng là cầu nối quan trọng giữa Điện Biên với các địa 
phương khác và cần được quan tâm phát triển. Với đường hàng không, sau khi 
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Cảng hàng không Điện Biên hoàn thành, cần đầu tư quy hoạch các tuyến đường 
nối cảng hàng không với các điểm du lịch quan trọng. 

Hệ thống cơ sở lưu trú và nhà hàng có sự phân bố không đồng đều. Đối với 
khu vực trung tâm là thành phố Điện Biên Phủ, hệ thống các cơ sở lưu trú và nhà 

hàng tập trung với số lượng và chất lượng cơ bản đáp ứng được yêu cầu của 
khách du lịch. Tại các khu vực khác các dịch vụ này còn kém phát triển. Công tác 
đầu tư vào du lịch vẫn mang tính tự phát và manh mún; cơ sở vật chất phục vụ 

hoạt động du lịch còn nghèo nàn và lạc hậu. Do đó hoạt động khai thác phục vụ 
du lịch còn nhiều hạn chế. Để khắc phục những vấn đề còn tồn tại cần: 

- Với khu vực thành phố Điện Biên Phủ: 

+ Thường xuyên tiến hành kiểm tra chất lượng, nâng cấp trang thiết bị, tiện 

nghi, đảm bảo nhu cầu khách du lịch đối với các nhà nghỉ tư nhân, khách sạ, nhà 
hàng... 

+ Có kế hoạch bổ sung, xây mới một số cơ sở lưu trú, các cơ sở dịch vụ có 
chất lượng cao. 

- Với khu vực phát triển du lịch trải nghiệm du lịch văn hóa của đồng bào 
dân tộc ít người, vùng biên: nên khuyến khích các cơ sở lưu trú theo hình thức 

homestay, không những không cần tốn kém về đầu tư xây dựng mà còn mang 
được nguồn lợi trực tiếp cho dân cư địa phương. Như vậy, yêu cầu đặt ra là: 

+ Khuyến khích các hộ gia đình chuyển đổi cơ cấu sản xuất, từ nông nghiệp, 
thủ công nghiệp sang hướng du lịch dịch vụ hoặc song song. 

+ Có kinh phí hỗ trợ các gia đình này xây mới, nâng cấp các trang thiết bị, 

tiện nghi đủ tiêu chuẩn an toàn phục vụ khách du lịch. 

+ Thường xuyên hướng dẫn, huấn luyện, đôn đốc, kiểm tra các hộ gia đình 

thực hiện đúng và đủ các tiêu chuẩn về cơ sở lưu trú, ăn uống phục vụ du khách, 
đặc biệt là khách quốc tế. 

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

9.1. Xây dựng thương hiệu du lịch 

Với đặc thù của các sản phẩm du lịch gắn với các di tích thì trung tâm thông 
tin xúc tiến du lịch của tỉnh cần quan tâm, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu cho 

sản phẩm theo các bước sau: 

- Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cần nhận thức rõ giá trị mà 

mình đang nắm giữ để đầu tư xây dựng hình ảnh tỉnh nhà trong từng thương hiệu 
sản phẩm. 

- Thương hiệu cần tập trung khắc họa được hồn cốt, làm nổi bật ý nghĩa, vai 
trò của di tích trong từng loại hình mà nó tham gia như du lịch tâm linh, du lịch lễ 
hội, du lịch di sản, du lịch văn hóa... 
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- Thương hiệu vừa phải giới thiệu được “đặc sản” của tỉnh, vừa không đi 
chệch mục tiêu chung của ngành Du lịch cả nước là xây dựng hình ảnh điểm đến 

Việt Nam “an toàn, thân thiện, tài nguyên phong phú”. 

- Thương hiệu hình thành được giá trị của điểm đến hấp dẫn nhưng phải hợp 

lý trong quan hệ chất lượng - giá cả. 

- Ngoài việc thương hiệu cho thấy tính hấp dẫn của điểm đến còn phải tác 
động trực tiếp đến thị trường mục tiêu như người cao tuổi; học sinh, sinh viên; 

khách quốc tế… với đặc thù của các di tích này là thú vị, độc đáo, an toàn; kích 
thích khám phá; hướng đến sự sẻ chia, trải nghiệm và giữ gìn. 

- Phối hợp hiệu quả giữa các địa phương, các cấp quản lý, cả trong và ngoài 
ngành du lịch để xây dựng một thương hiệu thống nhất. 

9.2. Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch 

- In ấn, xuất bản các ấn phẩm, pano, phim tư liệu quảng bá, phim tài liệu nghệ 

thuật, khoa học về các sản phẩm du lịch gắn với di tích trên các kênh truyền hình, 
tại các điểm du lịch, hội chợ trong nước và quốc tế một cách nổi bật và lôi cuốn. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin  

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 

1. Giải pháp về lãnh đạo, chỉ đạo 

- Nghiên cứu, đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm tạo 

hành lang pháp lý thuận lợi cho việc đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý, bảo 
tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích, như đề nghị  Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch 
có văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết về việc tổ chức và hoạt động của Ban 

Quản lý di tích; quy định chế độ cho người trông coi di tích vì số lượng di tích 
xã hội hóa, có nguồn thu còn rất ít, do vậy để bảo vệ lâu dài cho di tích cần có 

chế độ cho người trông coi di tích; quy định chi tiết về quy hoạch cho di tích 
Quốc gia, di tích cấp tỉnh; quy định, hướng dẫn về việc kiểm kê di tích... trong đó  

có các nội dung liên quan đến Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ, ban 
hành quy chế bảo vệ Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Tăng cường tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành các chính 
sách, Nghị quyết, Đề án, dự án, chương trình, kế hoạch về công tác bảo vệ, bảo 

tồn, tôn tạo phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện 
Biên Phủ, như: Dự án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các điểm di tích 

thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; Dự án 
khoanh vùng bảo vệ, cắm mốc, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến 
trường Điện Biên Phủ; kế hoạch nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm và lập hồ sơ 
khoa học các điểm di tích thành phần bổ sung vào danh mục Di tích lịch sử quốc 

gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; kế  hoạch tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về quản lý di tích, công tác bảo tồn, tôn tạo di 

tích, bồi dưỡng nâng cao chất lượng thuyết minh...cho các đối tượng là cán bộ 
quản lý, công chức, viên chức, thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch... 
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- Nâng cao nhận thức, cách thức quản lý, đổi mới tư duy của các cấp, các 
ngành và cộng đồng dân cư về bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử 

Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; năng lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước về bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc  biệt 

Chiến trường Điện Biên Phủ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 
cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong 
lãnh đạo, chỉ đạo trong việc bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch 

sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, như: Tổ chức quán triệt tại các 
cuộc họp, giao ban hàng tháng, Sơ kết sáu tháng, tổng kết hàng năm, tại các buổi 

sinh hoạt chuyên đề chi bộ hàng quý; tuyên truyền qua các cuộc hội thảo, tập 
huấn của ngành, tỉnh, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

 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 

 2.1. Công tác quản lý nhà nước 

 - Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt 
động quản lý và phát huy giá trị di tích. Nâng cao hiệu quả quản lý, tạo sự kết 

nối và phân định rõ nhiệm vụ của ba lực lượng: người quản lý, nhà chuyên môn 
và người sử dụng, để cho mỗi bên liên quan nhận thức rõ vai trò và trách 

nhiệm/nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong công cuộc giữ gìn, bảo vệ Di tích 
Chiến trường Điện Biên Phủ. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi Di 

tích Chiến trường Điện Biên Phủ nhằm phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời 
các tổ chức, cá nhân có hành vi xâm hại di tích, lợi dụng việc bảo vệ và phát huy 

giá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hành vi 
khác trái pháp luật, trái với thuần phong, mỹ tục. 

2.2. Nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng, hoạt động chuyên môn, nghiệp 
vụ; về bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ 

- Quản lý chất lượng hoạt động bảo tồn tu bổ di tích phải được thực hiện đồng 
bộ, xuyên suốt từ khâu lựa chọn chủ đầu tư, đơn vị thực hiện đến các bước thẩm 

định. 

- Quản lý chất lượng hoạt động bảo tồn tu bổ di tích phải dựa trên một hệ 

thống quy chuẩn, tiêu chuẩn được xây dựng riêng cho ngành bảo tồn di tích. Bên 
cạnh việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, cần phải xây dựng các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn mang tỉnh đặc thù, chuyên ngành riêng trong hoạt động bảo 
tồn tu bổ di tích để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đề ra. 

- Bảo quản nguyên trạng các di tích và di vật gốc. Chỉ phục hồi khi có đủ 

các cơ sở khoa học như ảnh, bản vẽ, tư liệu thành văn hoặc lời kể của nhân 
chứng, đảm bảo hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới thực thể di tích và phải 

được nghiên cứu đầy đủ về các mặt: Giá trị, tình trạng bảo quản, hoàn cảnh 
lịch sử, điều kiện kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương nơi có di tích. 
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Trong quá trình tu bổ di tích, phải tiến hành tham vấn ý kiến nhân chứng lịch 
sử, chuyên gia, các nhà nghiên cứu khoa học. 

 2.3. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, nhân dân trong 
việc bảo vệ, phát huy giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ.  

- Chú trọng nâng cao vai trò của các tổ chức, nhân dân trên địa bàn, đặc 
biệt là vai trò giám sát, phản biện xã hội ở cơ sở trong công tác quản lý, bảo vệ, 
phát huy giá Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ, như xây dựng các chương 

trình tuyên truyền về những hành vi nghiêm cấm; quyền, nghĩa vụ của công dân 
đối với việc bảo vệ, gìn giữ Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ để tăng cường 

hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham 
gia bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

- Quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình quản lý/người đại diện di 
tích ở cơ sở để huy động quần chúng nhân dân tham gia đóng góp tâm huyết, 

công sức, tiền của, trí tuệ, thời gian, kinh nghiệm... vào các hoạt động bảo vệ và 
phát huy giá trị di tích theo chiều hướng xã hội hóa sâu rộng trên cơ sở quản lý 

và định hướng của Nhà nước. 

 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 

3.1. Giải pháp về Quy hoạch 

- Tiếp tục lập, triển khai quy hoạch Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến 
trường Điện Biên Phủ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; trên cơ sở đó  xác 
định những vấn đề cần giải quyết, những hạn chế đối với việc bảo tồn và phát 

huy giá trị di tích cần giải quyết trong quy hoạch, các vấn đề trọng tâm cần ưu 
tiên; đánh giá các giá trị tiêu biểu của di tích; xác định quan điểm, mục tiêu dài 

hạn và ngắn hạn của quy hoạch. Xác định ranh giới khu vực bảo vệ, kiến nghị về 
việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp các khu vực bảo vệ di tích phù hợp. Xác 

định cảnh quan, khu vực cần quản lý xây dựng. Định hướng giải phóng mặt 
bằng, giải tỏa vi phạm lấn chiếm và phương án tái định cư. 

-  Định hướng bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, bao gồm: Lập danh mục 
các đối tượng di tích cần bảo quản, tu bổ, phục hồi và mức độ bảo quản, tu bổ, 

phục hồi với từng hạng mục; xác định nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với 
việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; biện pháp quản lý và bảo vệ đối với di 

vật, cổ vật tại di tích. Định hướng tổ chức không gian xanh kiến trúc, cảnh quan, 
công trình xây dựng mới và xây dựng hạ tầng kỹ thuật.  

3.2. Triển khai các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử 
Chiến trường Điện Biên Phủ 

- Tiến hành triển khai lập, trình phê duyệt các dự án đầu tư bảo tồn, tôn tạo, 

phục dựng  trên cơ sở Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phục dựng và phát huy giá trị 
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ được Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt. 
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- Tham mưu đầu tư, bảo tồn các điểm di tích, chứng tích về trận địa của quân đội 
nhân dân Việt Nam và trận địa của quân đội Pháp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

4. Hoàn thiện hồ sơ khoa học 

Hoàn thiện hồ sơ khoa học: Cho 22 điểm di tích thành phần theo Thông tư 

số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch về việc quy định nội dung hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích lịch sử - văn 
hóa và danh lam thắng cảnh; bao gồm:  

- Lý lịch di tích. 

- Bản đồ vị trí và chỉ dẫn đường đến di tích. 

- Bản vẽ mặt bằng tổng thể di tích tỷ lệ 1/500, các mặt bằng, các mặt đứng, 
các mặt cắt ngang, cắt dọc, kết cấu và chi tiết kiến trúc có chạm khắc tiêu biểu 

của di tích tỷ lệ 1/50. 

- Tập ảnh màu khảo tả di tích kích thước 9cm x 12cm trở lên. 

- Bản thống hiện vật thuộc di tích. 

- Bản dập, dịch văn bia, câu đối, đại tự và các tài liệu Hán Nôm hoặc tài 

liệu bằng các loại ngôn ngữ khác có ở di tích. 

- Biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích có dấu xác 

nhận của Ủy ban nhân dân các cấp, của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tài 
nguyên môi trường và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  

Bảng 24. Các điểm di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ thực hiện 
hoàn thiện hồ sơ khoa học theo Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL ngày 
14/7/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch  

TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM 

1 
Bãi họp các quân binh chủng 
tuyên bố chiến thắng 

Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ 

2 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện 
Biên Phủ 

Xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ 

3 Đồi Độc Lập Xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên 

4 Cứ điểm 311 Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 

5 Cứ điểm 311A Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 

6 Cứ điểm 311B Xã Thanh Luông, huyện Điện Biên 

7 Noong Nhai 
Bản Noong Nhai, Xã Thanh Xương, huyện 

Điện Biên 

8 Hồng Cúm Xã Thanh An, huyện Điện Biên 
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TT TÊN DI TÍCH ĐỊA ĐIỂM 

9 Cứ điểm 310 Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ 

10 Đồi Bản Kéo Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ 

  11 Cứ điểm 106 Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ 

12 Cứ điểm 206 Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ 

13 Him Lam Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ 

14 Hầm Đờ Cát Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ 

15 Cầu Mường Thanh Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 

16 Đồi C1 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  

17 Đồi C2 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ  

18 Đồi A1 Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 

19 Đồi Noong Bua Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ 

20 
Điểm pháo 105mm của Tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ 

Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ 

21 Đồi D1  Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ 

22 
Các vị trí xe tăng (10 điểm tọa 
độ) 

Phường Thanh Trường, Phường Mường 
Thanh, TP Điện Biên Phủ 

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 

Thực hiện thu thập thông tin, chứng cứ, tài liệu, dữ liệu, địa điểm, sự kiện 

lịch sử liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ của hai phía Việt Nam và Pháp 
từ các nguồn tư liệu được lưu giữ tại các cơ quan, đơn vị, một số Bảo tàng và 

các Đại đoàn trực tiếp tham gia trong chiến dịch Điện Biên Phủ để lập hồ sơ 
khoa học đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận bổ sung vào danh mục các điểm 

di tích thành phần thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện 
Biên Phủ; triển khai việc dữ liệu hóa toàn bộ hệ thống dữ liệu di tích làm cơ sở 

để các cơ quan chức năng quản lý, bảo vệ di tích cũng như phục vụ nhu cầu 
nghiên cứu, tìm hiểu, giáo dục truyền thống yêu nước trong nhân dân. 
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Kết quả công tác nghiên cứu, điều tra, khảo sát là cơ sở để bảo tồn, tôn tạo, 
phục dựng gìn giữ lâu dài tất cả các dấu tích, địa điểm trong chiến dịch Điện Biên 

Phủ, trên cơ sở đó tái hiện lại cơ bản cảnh quan lịch sử, hình ảnh chiến trường xưa 
tại một số điểm di tích thành phần, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học quân 

sự, tăng tính thuyết phục, hấp dẫn cho di tích, tạo nên một quần thể di tích tương 
xứng với tầm vóc vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ. Qua đó, tôn vinh ý nghĩa, 
giá trị và ảnh hưởng mang tầm quốc tế của chiến thắng Điện Biên Phủ; giáo dục 

truyền thống cách mạng cho các thế hệ. 

Nghiên cứu, tìm kiếm, thu thập các thông tin, tư liệu, dữ liệu địa điểm, sự 

kiện, nhân vật lịch sử liên quan từ những người am hiểu, nhân chứng lịch sử, tài 
liệu của hai phía, Việt Nam và Pháp để phát hiện, bổ xung thêm và xác định 

thêm những điểm di tích ngoài danh mục di tích hiện có. Tổ chức nghiên cứu, 
thu thập thông tin tại: Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, Viện Lịch sử 

Quân sự Việt Nam, Viện nghiên cứu lịch sử thuộc Viện Hàn lâm Khoa học  Xã 
hội Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quân sự 

Việt Nam, Bảo tàng Hậu Cần, Bộ Tư lệnh pháo binh; Cục Quân y; Tổng cục 
Hậu cần, Trung tâm lưu trữ Bộ Quốc phòng. Tại các Trung đoàn, Đại đoàn, Sư 

đoàn tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đóng trên địa bàn các tỉnh: Vĩnh Phúc, 
Phú Thọ, Thái Nguyên như: Đại đoàn 304, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc;  Đại đoàn 316, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ; Đại đoàn 312, huyện 
Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên... và các nhân chứng lịch sử. 

- Khảo sát, xác định các địa điểm có dấu hiệu di tích theo thông tin đã 

nghiên cứu, thu thập được. 

- Mời nhân chứng lịch sử, chính quyền địa phương xác định chính xác địa 

điểm có dấu hiệu của di tích đã được khảo sát. 

- Tổ chức Hội thảo khoa học nhằm thảo luận, đánh giá, sáng tỏ các nội dung, 

thông tin liên quan đến chiến Dịch Điện Biên Phủ. 

- Đánh giá thực trạng: Xác định và nêu cụ thể hiện trạng các địa điểm có 

dấu hiệu của di tích, khả năng duy trì, nguy cơ, nguyên nhân mai một của di 
tích, công tác bảo vệ, phát huy giá trị; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp 

để tăng cường công tác để bảo vệ và phát huy giá trị di tích trong thời gian lập 
hồ sơ khoa học. 

- Lập hồ sơ khoa học các điểm di tích đã được xác định đề nghị cấp có 
thẩm quyền công nhận bổ sung vào danh mục di tích thành phần thuộc di tích 

lịch sử Quốc gia đặc biệt 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 

- Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác sưu tầm tài liệu, hiện vật gốc, hiện 
vật đồng thời với việc sao chụp khối bản thảo, bút tích; khối băng đĩa, phim ảnh 

liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ, Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến 
trường Điện Biên Phủ tại: Cục lưu trữ Trung ương Đảng, Hãng phim tài liệu 
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trung ương, Thông tấn xã Việt Nam, các Bảo tàng lịch sử, Trung ương Hội Cựu 
chiến binh Việt Nam, các Đại đoàn và các đơn vị trực thuộc trực tiếp tham gia 

chiến dịch Điện Biên Phủ, các trung lưu trữ quốc gia I, III, cựu chiến binh, thân 
nhân, gia đình cựu chiến binh tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ; các viện 

nghiên cứu lịch sử....các tỉnh thành, địa phương trong cả nước: Vĩnh Phúc, Phú 
Thọ, Thái Nguyên, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Thanh 
Hóa...Đồng thời, đẩy nhanh hoạt động sưu tầm tài liệu, hiện vật trong quần 

chúng nhân dân càng sớm càng tốt, vì tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ trong 
nhân dân đều chưa có chế độ bảo quản khoa học mà hoàn toàn bảo quản trong 

điều kiện tự nhiên nên dẫn đến nhiều tài liệu, hiện vật đang đứng trước nguy cơ 
mai một và hư hại. Ngoài ra cần chú trọng hơn nữa sưu tầm khối tư liệu hồi ký, 

hồi ức, chuyện kể từ các cựu chiến binh, thân nhân, gia đình cựu chiến binh 
tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ vì nhân chứng ngày một ít đi, tuổi tác ngày 

càng cao, sức khỏe ngày càng yếu, nếu không khai thác thông tin, ghi âm, ghi 
hình nhân chứng kịp thời thì chúng ta sẽ mất một nguồn di sản văn hóa phi vật 

thể vô cùng quý giá về chiến dịch Điện Biên Phủ mà sau này sẽ không còn cơ 
hội để sưu tầm.  

- Thiết lập các mối quan hệ với các tổ chức, đoàn thể như Cục Văn thư lưu 
trữ, Ban liên lạc Nông trường...; xây dựng mạng lưới cộng tác viên giữ mối liên 

hệ với già làng, trưởng bản, cán bộ văn hóa xã... gián tiếp thực hiện công tác 
tuyên truyền đến quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về việc gìn giữ giá trị  
tài liệu hiện vật  thời ký chiến tranh, khi phát hiện các hiện vật sẽ chủ động liên 

hệ với cán bộ bảo tàng để kịp thời sưu tầm, tránh thất thoát và mai một các hiện 
vật có giá trị. 

- Đẩy mạnh đi sưu tầm tài liệu, hiện vật tại tại các trung tâm lưu trữ tại 
Pháp. Tăng cường hơn nữa công tác nghiên cứu khoa học, qua đó giúp cán bộ 

sưu tầm nắm chắc về sự kiện lịch sử, thông tin liên quan đến hiện vật để khai 
thác đúng và trúng, đồng thời phát hiện ra những tư liệu, tài liệu, hiện vật mới về 

chiến dịch Điện Biên Phủ như: Thường xuyên tổ chức các hội thảo, tọa đàm 
khoa học để thu hút các cơ quan, nhà nghiên cứu về chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc trưng bày triển lãm chuyên đề về 
lịch sử, trong đó giới thiệu chiến thắng Điện Biên Phủ, quảng bá Di tích lịch sử 

Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ tại các địa phương trong cả nước 
và quốc tế. Qua đó, huy động được sự tham gia đóng góp tài liệu, hiện vật cho 

các cuộc trưng bày triển lãm. 

- Tăng cường công tác kiểm kê tài liệu, hiện vật; thường xuyên nghiên cứu, 
chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện hồ sơ cho tài liệu, hiện vật sao cho nội dung 

thông tin liên quan càng chính xác, càng rõ ràng thì tài liệu, hiện vật càng có giá 
trị. Tích cực tuyên truyền để công chúng nhận thức rõ hơn vị trí vai trò,tầm quan 

trọng của Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, từ đó 
hiểu được vai trò của các hiện vật liên quan đến di tích; tiếp tục tổ chức Lễ phát 

động hiến tặng tài liệu, hiện vật liên quan đến Chiến dịch Ðiện Biên Phủ. 
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- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ sưu tầm vì đây là lực lượng quan 
trọng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm phát hiện, tìm kiếm, thu thập, lựa 

chọn và lập hồ sơ lý lịch khoa học cho hiện vật để đưa về cơ quan.Vì vậy cán bộ 
sưu tầm cần phải trang bị những kiến thức về nghiệp vụ và trau dồi thêm ngoại 

ngữ, đây là một lợi thế rất lớn khi tiến hành sưu tầm tài liệu hiện vật ở nước 
ngoài, vì vừa đỡ kinh phí thuê phiên dịch, lại có thể trực tiếp trao đổi, bày tỏ 
nguyện vọng để sưu tầm đạt hiệu quả cao hơn. Đồng thời những cán bộ trực tiếp 

làm công tác sưu tầm luôn rèn luyện kỹ năng giao tiếp với nhân dân đặc biệt là 
những vị lão thành cách mạng, các cựu chiến binh tuổi cao, trí nhớ suy giảm nên 

cán bộ làm công tác sưu tầm phải đi lại nhiều lần, thường xuyên thăm hỏi, vận 
động gia đình, người thân tác động, thuyết phục để sưu tầm tài liệu, hiện vật 

được thuận lợi. Bên cạnh đó cần phải sưu tầm những câu chuyện liên quan đến 
các chiến sỹ, anh hùng liên quan đến chiến dịch Điện Biên Phủ có thể là những 

hình ảnh tĩnh và động để kể lại cho du khách tham quan, cũng có thể được kể lại 
trên các phương tiện truyền thông đại chúng hay trong các trường học nhằm 

tăng tính thuyết phục cho di tích, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 

7. Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực 

- Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực quản lý di tích với những 
định hướng, lộ trình thực hiện cụ thể nhằm từng bước hình thành được nguồn nhân 

lực đáp ứng yêu cầu cả về số lượng, chất lượng, đủ năng lực quản lý, nghiệp vụ 
chuyên môn cứng, đáp ứng nhu cầu các công việc đề ra như: Kế hoạch bồi dưỡng 
công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích; đào tạo Kế hoạch đào tạo ngoại 

ngữ cho hướng dẫn viên tại các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường 
Điện Biên Phủ; cử viên chức quản lý là trưởng, phó các phòng và các đồng chí viên 

chức Ban Quản lý di tích trong diện quy hoạch đi học các lớp về lý luận chính trị. 

-  Đổi mới chương trình nội dung đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực quản lý, 

bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích ứng với tiêu chuẩn chức danh quản lý và 
tiêu chẩn chức danh nghiệp vụ trong lĩnh vực di tích. 

 - Khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện để các cán bộ quản lý, cán bộ chuyên 
môn, hướng dẫn viên tham dự các lớp nghiệp vụ về bảo tồn di tích và kỹ năng 

chuyên môn (quản lý quy hoạch, quản lý và thẩm định các dự án bảo quản, tu 
bổ phục hồi di tích; nghiệp vụ bảo tồn di tích; nghiên cứu chuyên sâu, chuyên 

đề, thuyết minh, giới thiệu về di sản; hướng dẫn tổ chức các hoạt động vă n hóa 
tại di tích...) do các đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức. 

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành về công tác quản lý di tích, 
bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động làm công tác bảo vệ, phát huy giá trị di tích; tổ chức đào tạo nghiệp vụ 

chuyên môn, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác hướng dẫn, thuyết minh tại di tích. 
Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia khảo sát, nghiên cứu lĩnh 

vực di tích trong và ngoài nước để học tập kinh nghiệm và áp dụng trong việc 
triển khai bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích. 
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-  Tăng cường hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực lĩnh vực 
di tích; tuyển chọn, ưu tiên cán bộ trẻ đủ năng lực, giàu tâm huyết đi học tập, 

nghiên cứu thực tiễn tại nước ngoài để cập nhật về chuyên môn và xu hướng phát 
triển di tích gắn với du lịch của các nước trên thế giới; đề xuất các chiến lược, 

chính sách, chương trình, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu 
và các định hướng phát triển chung của toàn ngành. 

- Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tham gia hoạt động di tích. Đa dạng các hình thức đào tạo, 
ứng dụng công nghệ hiện đại vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng phát triển 

nguồn nhân lực   lĩnh vực di tích; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích doanh 
nghiệp tham gia đào tạo nhân lực lĩnh vực di tích; chú trọng đào tạo kỹ năng 

nghề cho lực lượng lao động trực tiếp phục vụ các dịch vụ tại di tích, đặc biệt là 
đội ngũ hướng dẫn viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cộng 

đồng dân cư tham gia kinh doanh tại di tích.Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng 
chuyên môn nghiệp vụ về quản lý di tích, công tác bảo tồn, tôn tạo di tích, bồi 

dưỡng nâng cao chất lượng thuyết minh... cho các đối tượng là cán bộ quản lý, 
công chức, viên chức, thuyết minh viên tại các khu, điểm du lịch. Duy trì, bổ 

sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, lao động làm nhiệm vụ 
tại các điểm di tích, đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo hướng dẫn viên 

chuyên nghiệp không chỉ về chuyên môn, nghiệp vụ mà cả về văn hóa, nghệ 
thuật, kỹ năng ứng xử và vốn ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu của khách tham 
quan tại các điểm di tích.  

- Xây dựng đề án vị trí việc làm theo năng lực và yêu cầu công tác chuyên 
môn. Những vị trí chuyên môn cần tuyển dụng những cán bộ được đào tạo đúng 

vị trí công tác, có kinh nghiệm, yêu nghề và đảm bảo tỉnh ổn định, lâu dài tránh 
điều động, luân chuyển công tác với những vị trí này. Kiện toàn bộ máy nhân sự 

của Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên, đặc biệt ở các vị trí làm công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo. Bổ sung biên chế cho đơn vị, tuyển chọn cán bộ trẻ, được đào tạo 

đúng chuyên ngành hoặc những chuyên ngành phù hợp với công tác nghiệp vụ 
của Ban Quản lý di tích tỉnh Điện.   

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

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đến mọi tầng lớp nhân dân 

trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm, tự nguyện, tự giác chấp hành nghiêm 
túc các quy định của Nhà nước đối với công tác bảo vệ, phát huy giá trị Di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ và có thêm hiểu biết về các hoạt động tổ 
chức tại di tích cũng như của Ban Quản lý di tích tỉnh Điện Biên bằng nội dung 
nội dung và hình thức phù hợp với từng địa bàn, dân tộc, đặc biệt là cho học 

sinh, sinh viên, các thế hệ trẻ của tỉnh về truyền thống yêu nước, tinh thần cách 
mạng, giá trị di tích lịch sử…Qua đó, giáo dục thế hệ trẻ hiểu hơn, sống có trách 

nhiệm hơn trong sự nghiệp bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị hệ thống Di tích 
lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. 
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- Chủ động phối hợp với các cơ quan Báo, Đài tuyên truyền, quảng bá về vị 
trí, vai trò của Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ. Tăng cường công tác 

thông tin, tuyên truyền công tác bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Di tích 
lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ dưới nhiều hình thức, 

thông qua các cơ quan báo chí và các cơ quan có ấn phẩm báo chí, các trang 
mạng xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục, quảng bá các giá trị di tích; đẩy mạnh 
sản xuất các chương trình, xuất bản phẩm, ấn phẩm, văn hóa phẩm phục vụ nhân 

dân các dân tộc trong tỉnh.  

- Đa dạng hóa các loại hình thông tin như bài viết, phóng sự, tin tức, phim, ảnh 

về công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt 
Chiến trường Điện Biên Phủ  trên tin ảnh văn hóa thể thao và du lịch Điện Biên, 

kênh truyền hình  địa phương...Biên soạn và phát hành các tờ rơi, tập gấp, ấn phẩm, 
video clip, video CD,  xuất bản sách, tranh ảnh, maket, tin ảnh...giới thiệu về Di 

tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ cũng như công tác bảo 
vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường 

Điện Biên Phủ. Tuyên truyền công tác bảo vệ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích 
lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ, Di tích lịch sử Quốc gia 

đặc biệt Chiến trường Điện Biên thông qua tổ chức các sự kiện, hội thảo, hội 
nghị, tập huấn, tọa đàm, trưng bày, triển lãm, chương trình văn hóa, văn nghệ... 

qua nhiều hình thức như trực tiếp, trực tuyến, kết hợp trực tiếp và từ xa...Tuyên 
truyền tới các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh du lịch và dịch 
vụ quan tâm, tham gia đầu tư nhằm bảo tồn di tích, xây dựng văn hóa, du lịch 

tỉnh Điện Biên ngày càng lớn mạnh. 

- Đổi mới nội dung, cách thức triển khai tuyên truyền, giới thiệu về  công 

tác bảo vệ, tôn tao, phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến 
trường Điện Biên Phủ bằng nhiều hình thức: Sách, báo, tranh ảnh, video, clip, tổ 

chức nghe nói chuyện, kể chuyện...xây dựng và triển khai ký kết với các cơ quan 
thông tin, truyền thông liên quan ở địa phương và Trung ương thực hiện các 

chương trình giới thiệu, quảng bá về di tích. Đồng thời tăng cường giao lưu, trao 
đổi, trưng bày giới thiệu về di tích với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh. 

- Thiết kế, treo một số cụm pano, áp phích, logo giới thiệu về Di tích lịch 
sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ trên các tuyến đường chính 

của thành phố Điện Biên Phủ nhằm tuyên truyền, quảng bá thu hút du khách đến 
với Điện Biên. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa công tác xúc tiến, quảng bá di tích, tranh thủ sự hỗ 
trợ về vốn, kỹ thuật từ các tổ chức, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi để các 
cơ quan truyền thông trong và ngoài nước đến khảo sát, xây dựng chương trình, 

viết bài giới thiệu, quảng bá Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện 
Biên Phủ; huy động các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân tích cực, chủ 

động tham gia giới thiệu, quảng bá du lịch; tuyên truyền, vận động, cổ vũ, khích 
lệ, động viên để mỗi người dân là một hướng dẫn viên du lịch. Tổ chức các cuộc  

trưng bày triển lãm giới thiệu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt  chiến trường 
Điện Biên Phủ, Chiến dịch Điện Biên Phủ trong tỉnh và một số tỉnh, thành phố 
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trong nước. Xuất bản tập gấp giới thiệu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến 
trường Điện Biên Phủ, bản đồ, sách hướng dẫn tham quan các điểm di tích  

thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ với các 
tuyến, điểm du lịch khác trong tỉnh và trong vùng nhằm đa dạng hóa sản phẩm 

du lịch. Xây dựng phim khoa học, tư liệu, phim 3D...giới thiệu Di tích lịch sử 
Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ, Chiến dịch Điện Biên Phủ. 

- Tăng cường hợp tác với các cơ quan, đơn vị truyền thông trong việc 

quảng bá, tiếp thị, tập trung giới thiệu rộng rãi các điểm Di tích lịch sử Chiến 
trường Điện Biên Phủ dưới góc độ tài nguyên du lịch văn hoá cho du khách 

trong và ngoài tỉnh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm 
quảng cáo, tập gấp, sách hướng dẫn, các cuộc hội chợ, triển lãm... nhằm tìm 

kiếm các cơ hội giao lưu, hợp tác về văn hóa, xúc tiến quảng bá, đào tạo nhân 
lực, hỗ trợ tài chính và kinh nghiệm bảo tồn và phát huy di tích từ hợp tác trong 

và ngoài nước. 

9. Giải pháp về khoa học kỹ thuật 

- Việc ứng dụng khoa học, thành tựu công nghệ để bảo tồn, tôn tạo, phát 
huy và phát triển giá trị văn hóa, hội nhập quốc tế về văn hóa là xu hướng tất 

yếu, phù hợp với xu thế thời đại. Do vậy cần quan tâm tiếp tục tổ chức nghiên 
cứu, điều tra khảo sát khoa học toàn diện sâu sắc đối với hệ thống các di tích 

thành phần thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ 
nhằm bổ sung, chỉnh lý các hồ sơ khoa học nâng cao tính pháp lý của hồ sơ mà 
trước đây chưa được thể hiện đầy đủ, thiếu những thông tin quan trọng.  

- Tổ chức hội thảo, mời các chuyên gia, các nhà quản lý, các nhân chứng 
lịch sử đánh giá, rút kinh nghiệm quá trình tổ chức quản lý, bảo tồn, khai thác và 

phát huy giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ thời gian qua, đề ra các giải 
pháp phù hợp trong giai đoạn tới, đồng thời củng cố và hoàn thiện các tài liệu, 

chứng cứ khoa học để triển khai các dự án.  Tổ chức điều tra đánh giá tâm lý, thị 
hiếu khách tham quan để đảm bảo sự phù hợp giữa công tác bảo tồn, tôn tạo và 

phát triển du lịch; vừa giữ đúng nguyên tắc bảo vệ tính nguyên gốc của di tích, vừa 
tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với du khách. Tăng cường việc sử dụng các 

thiết bị công nghệ hiện đại trong các hoạt động phục vụ việc giới thiệu thăm quan. 

- Triển khai ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong việc quản lý và 

vận hành các hoạt động tại di tích; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ tiên 
tiến trong việc phục dựng các di tích, sự kiện lịch sử và phát huy giá trị di tích 

như ứng dụng tham quan ảo, phần mềm thuyết minh tự động tích hợp nhiều ngôn 
ngữ khác nhau và các tính năng tương tác với du khách trong hành trình tham 
quan như: Công nghệ thuyết minh tự động tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt 

chiến trường Điện Biên Phủ sẽ là một trong những giải pháp đã được triển khai tại 
nhiều nơi trên thế giới cũng như ở Việt Nam, tuy nhiên chưa được phổ biến tại  

tỉnh Điện Biên. Bằng phương pháp tổng hợp dữ liệu thuyết minh tự động (audio 
guide/ media guide/ multimedia guide) là kiểu thuyết minh nội dung thông qua 

các thiết bị cá nhân di động, hỗ trợ hoặc thay thế việc các hướng dẫn viên thuyết 
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minh trực tiếp giới thiệu với khách tham quan di tích. Hệ thống thuyết minh tự 
động sẽ được thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ như: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng 

Pháp, tiếng Nhật... Để nghe thuyết minh, du khách tải ứng dụng Lam Kinh Audio 
Guide về điện thoại Iphone hoặc máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS, sau đó 

quét mã QR gắn tại từng điểm tham quan.Với ứng dụng thuyết minh tự động, đến 
với  Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ du khách có thể 
chủ động tham quan, tìm hiểu về di tích mà không cần hướng dẫn viên thuyết 

minh trực tiếp. Ngoài ra, du khách cũng có thể thuê thiết bị thuyết minh tự động 
cầm tay để vừa tham quan, vừa nghe thuyết minh. 

 Thực hiện số hóa hiện vật 2D, 3D trong di tích nhằm phục vụ quản lý, lưu 
trữ, quảng bá, phát huy giá trị các hiện vật tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt 

chiến trường Điện Biên Phủ một cách hiệu quả mà không cần phải tiếp xúc trực 
tiếp đến hiện vật, không làm ảnh hưởng đến hiện vật; khai thác thông tin hiện 

vật một cách thuận tiện, đảm bảo an toàn thông tin hiện vật đã được số hóa. 
Cung cấp thông tin của hiện vật đã được số hóa phục vụ công tác quản lý, 

nghiên cứu; trưng bày ảo phục vụ khách tham quan tại di tích hoặc thông qua 
mạng internet và các phương tiện khác... Đặc biệt, hình ảnh được lồng cùng bản 

nhạc hoặc lời giới thiệu về di tích; ngoài ra việc số hóa hiện vật giúp chúng ta 
xây dựng được những nội dung trưng bày hiện đại, tạo sự tương tác với khách 

tham quan, giúp người xem có thể tham gia vào các hoạt  động tại di tích trở nên 
hấp dẫn, sống động hơn. Công nghệ số hóa cho phép chúng ta trưng bày hiện vật 
dạng số hóa (di tích ảo) một cách rộng rãi cho đông đảo công chúng, ở mọi thời 

gian, địa điểm khác nhau. Đây cũng là nơi lưu giữ hình ảnh các di tích, hiện vật 
chính xác, chi tiết nhất. Qua đó, giúp việc gìn giữ, bảo tồn, trùng tu sửa chữa các 

di tích, hiện vật được tốt hơn, việc số hóa 3D cho phép quảng bá một cách trực 
quan sinh động về các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến 

trường Điện Biên Phủ. 

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 

1. Xây dựng và thực hiện chương trình mục tiêu bảo tồn các di sản văn hóa 
tiêu biểu. 

2. Khen thưởng tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc bảo vệ và phát 
huy giá trị di sản văn hóa 

3. Nghiên cứu áp dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào các hoạt động: 

- Thăm dò, khai quật khảo cổ; bảo quản, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích; 

- Thẩm định, quản lý sưu tập, bảo quản hiện vật, chỉnh lý, đổi mới nội 

dung, hình thức trình bày và hoạt động giáo dục của bảo tàng; 

- Sưu tầm, lưu giữ và phổ biến giá trị di sản văn hóa phi vật thể; thành lập 

ngân hàng dữ liệu về di sản văn hóa phi vật thể. 
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- Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực bảo vệ và 
phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Khuyến khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong nước và 
nước ngoài đóng góp về tinh thần và vật chất hoặc trực tiếp tham gia các hoạt 

động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

- Mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy 
giá trị di sản văn hóa; xây dựng và thực hiện các dự án hợp tác quốc tế theo quy 

định của pháp luật. 
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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 % 

3 Phim phóng sự Phim 01 01 100 % 
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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 

tuyên truyền, quảng 
bá hoạt động du lịch 

tại di tích lịch sử 
Chiến trường Điện 

Biên Phủ. 

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. 

II. KIẾN NGHỊ 

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

Biên Phủ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc, của 
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tỉnh Điện Biên đến các thế hệ mai sau, tạo thuận lợi cho công tác quản lý, khai 
thác có hiệu quả, Nhóm nghiên cứu Đề tài đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:  

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, huyện ủy, Tỉnh đoàn thanh niên, Sở 
Giáo dục và Đào tạo: tổ chức định hướng tuyên truyền đến các đông đảo quần 

nhân dân, thanh niên, học sinh về việc bảo tồn, tôn tạo các Di tích lịch sử nói 
chung, đặc biệt là Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

2. Đề nghị các ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) tiếp tục 

quan tâm, tham mưu bố trí các nguồn vốn triển khai các dự án đầu tư bảo tồn tôn 
tạo di tích, đặc biệt là các dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Chiến 

trường Điện Biên Phủ. 

3. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo và 

thành phố Điện Biên Phủ: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động 
cộng đồng dân cư nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực phối hợp với chính 

quyền địa phương và các cơ quan quản lý di tích làm tốt công tác bảo vệ, tôn tạo 
và phát huy giá trị di tích trên địa bàn 

 Đặc biệt đề nghị UBND huyện Tuần Giáo và UBND huyện Điện Biên 
nghiên cứu, đề xuất các điểm di tích có thể thu phí trong giai đoạn tới; Đề nghị 

UBND huyện Tuần Giá tham mưu xây dựng "Tượng đài Thanh niên xung 
phong Điện Biên Phủ" tại Đèo Pha Đin, huyện Tuần Giáo - là nơi ghi nhận công 

lao to lớn của 14 ngàn thanh niên xung phong phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ 
và cũng là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân huyện Tuần Giáo nói 
riêng và nhân dân cả nước nói chung, xây dựng nơi đây thành trạm dừng nghỉ 

giao thông trên Quốc lộ 6 và là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn du khách tại điểm 
cửa ngõ của tỉnh; Đề nghị UBND huyện Điện Biên tham mưu phương án khôi 

phục bản Thái Noong Nhai. 

4. Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Làm đầu mối giúp Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch liên hệ với các bảo tàng, các quân binh chủng, trực thuộc Bộ 
Quốc phòng tiếp tục trao đổi, chuyển giao các tư liệu, tài liệu, hiện vật có liên 

quan trực tiếp đến Chiến dịch Điện Biên Phủ cho tỉnh Điện Biên. 

5. Đề nghị Hội cựu chiến binh tỉnh, huyện: Vận động hội viên hưởng ứng 

các đợt phát động hiến tặng tư liệu, tài liệu, hiện vật cho tỉnh Điện Biên do 
Trung ương Hội cựu Chiến binh tổ chức; tìm và giới thiệu các nhân chứng có 

liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ;…để củng cố cơ sở khoa học phục vụ 
công tác bảo tồn, phục dựng di tích và bổ sung tài liệu, hiện vật phục vụ trưng 

bày. 

6. Đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận các sản phẩm nghiên cứu của 
Đề tài như: Thư viện tỉnh, thư viện huyện, thư viện các trường, các phòng Văn 

hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố; các trường học, các doanh nghiệp 
kinh doanh du lịch…. Tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các sản phẩm nghiên cứu 

của Đề tài như: Sách chuyên khảo về hoạt động bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị 
của di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch; Bản 

đồ tuyến, điểm/sản phẩm du lịch là tài liệu; Tập gấp; Phim phóng sự….là các 
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nguồn tài liệu quan trọng hỗ trợ khách du lịch xây dựng chương trình tham quan 
du lịch, các doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour du lịch phù hợp; cũng như là 

học liệu sử dụng trong các trường học trên địa bàn tỉnh... 

7. Đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh du lịch quan tâm xây dựng các 

chương trình du lịch gắn với Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ 

8. Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục hỗ trợ nhóm nghiên cứu 
Đề tài nghiệm thu Đề tài này, cũng như tiếp tục tạo điều kiện để tiếp tục có 

những đề tài để phát triển du lịch, cũng như bảo tồn, tôn tạo di tích. 

9. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên 

- Chỉ đạo tổ chức quản lý và phát huy giá trị lâu dài đối với Di tích Chiến 
trường Điện Biên Phủ. 

- Chỉ đạo rà soát hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi 
đầu tư; trong đó ưu tiên các nhà đầu tư chiến lược đầu tư các dự án có liên quan. 

- Tổ chức lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi các điểm Di tích Chiến 
trường Điện Biên Phủ, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở cho việc 

quản lý, bảo vệ, đầu tư tôn tạo và phát huy giá trị lâu dài.  
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PHỤ LỤC 

 

Ảnh 1. Nhóm nghiên cứu đề tài bảo vệ thuyết minh trước  
Hội đồng KHCN cấp tỉnh  (tháng 3/2020) 

 

  

Ảnh 2. Khách du lịch trả lời phiếu khảo sát 
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Ảnh 3. Đoàn công tác làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  
 tỉnh Đồng Nai 

 

Ảnh 4. Đoàn Công tác nghe thuyết minh tại Địa đạo Củ Chi 
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Ảnh 5. Đoàn Công tác dân hương tại Thành cổ Quảng Trị 

 

 
Ảnh 6. Trưng bày ấn phẩm tại Đền thờ Liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ  

 

 



141 
 

 
Ảnh 7. Học viên lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch trên tuyến  tham gia học thực tế 

tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 

 

 
Ảnh 8. Học viên lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch tại điểm học tập trên lớp 
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Ảnh 9. Cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên - Phạm Đức Cư phát biểu tại 

Hội thảo khoa học 

 
Ảnh 10. Các đại biểu tham dự hội thảo xem phim phóng sự do nhóm Nghiên cứu 

đề tài thực hiện



 

 

PHIẾU KHẢO SÁT  

Ý KIẾN ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN, ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, 

XÃ HỘI, CÁN BỘ QUẢN LÝ, CÁN BỘ CHUYÊN MÔN, HƯỚNG DẪN VIÊN 

Để có thông tin khách quan, đầy đủ làm cơ sở đánh giá về thực trạng bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy giá trị của di tích và hoạt động du lịch tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 

Chiến trường Điện Biên Phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên rất 

mong nhận được ý kiến của đại diện chính quyền, đại diện tổ chức chính trị - xã hội, 

cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, hướng dẫn viên thông qua việc trả lời các câu hỏi 

trong phiếu khảo sát này. Chúng tôi cam kết rằng tất cả các thông tin thu thập được chỉ 

nhằm mục đích nghiên cứu. 

Hãy tích dấu “X” vào ô trống tương ứng theo phương án mà ông bà lựa chọn 

trong các câu hỏi dưới đây. 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG  

Ông (bà) vui lòng cho biết một số thông tin về ông (bà) như sau:  

1. Họ và tên: ................................................................................... 2. Tuổi: ...............................  

3. Giới tính:               

 Nam  Nữ 

4. Trình độ chuyên môn:  

 Sơ cấp  Đại học 

 Trung cấp, cao đẳng  Trên đại học 

PHẦN 2: NỘI DUNG CÂU HỎI 

Câu 1-3: Dưới đây là danh sách 45 điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ, ông (bà) hãy tích dấu “X” hoặc điểm số vào ô tương ứng để trả lời 

các câu hỏi sau: 

1. Ông bà đã từng đi đến các điểm di tích nào? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

2. Hãy đánh giá về công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích tại các 

điểm di tích theo thang điểm: 1 (rất kém), 2 (kém), 3 (trung bình), 4 (tốt), 5 (rất tốt). 

Để trả lời câu hỏi này, ông (bà) vui lòng viết một trong các số (1,2,3,4,5) vào cột 

“Thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị”? 

3. Theo ông (bà) những điểm di tích nào có nhiều tiềm năng phát triển du lịch? 

Stt Tên di tích 

Đã từng 

đến tận 

nơi 

Thực hiện 

công tác bảo 

tồn, tôn tạo 

và phát huy 

giá trị 

Có nhiều 

tiềm năng 

phát triển  

du lịch 

(A) (B) (1) (2) (3) 

01 Đồi A1    

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Mẫu phiếu: 01-CBHD/2020 

Phiếu số:.................. 



 

Stt Tên di tích 

Đã từng 

đến tận 

nơi 

Thực hiện 

công tác bảo 

tồn, tôn tạo 

và phát huy 

giá trị 

Có nhiều 

tiềm năng 

phát triển  

du lịch 

(A) (B) (1) (2) (3) 

02 Hầm De Castries (Hầm Đờ Cát)    

03 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại 

Mường Phăng 

   

04 Đồi D1    

05 
Đường kéo pháo bằng tay của Bộ Đội ta 

trong chiến dịch Điện Biên Phủ 

   

06 
Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố 

chiến thắng 

   

07 Trung tâm đề kháng Him Lam    

08 Cầu Mường Thanh    

09 Đèo Pha Đin    

10 
Hận thù Noong Nhai (Bia tưởng niệm 

Noong Nhai) 

   

11 Hồng Cúm (HC1, HC2)    

12 
Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ 

ở Mường Phăng 

   

13 Nơi anh hùng Bế Văn Đàn hy sinh    

14 Đồi C (C1 và C2)    

15 Đồi D2    

16 Đồi E1    

17 Đồi E2    

18 Đồi F    

19 Đồi Cháy    

20 Đồi Độc Lập    

21 Đồi Bản kéo    

22 Đồi Noong Bua     

23 Cứ điểm 105    

24 Cứ điểm 106    

25 Cứ điểm 206    

26 Cứ điểm 310    

27 Cứ điểm 311    

28 Cứ điểm 311A    

29 Cứ điểm 311B    

30 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở 

hang Thẳm Púa 

   



 

Stt Tên di tích 

Đã từng 

đến tận 

nơi 

Thực hiện 

công tác bảo 

tồn, tôn tạo 

và phát huy 

giá trị 

Có nhiều 

tiềm năng 

phát triển  

du lịch 

(A) (B) (1) (2) (3) 

31 
Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở 

hang Huổi He 

   

32 
Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục 

cung cấp  

   

33 Sở chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316    

34 
Trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính 

tỉnh Lai Châu 

   

35 
Tòa soạn tiền phương của báo Quân đội 
nhân dân 

   

36 
Khu vực tập kết hậu cần tại ngã ba Tuần 

Giáo 

   

37 Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu km 62    

38 
Điểm pháo 105mm của Tập đoàn cứ 

điểm Điện Biên Phủ 

   

39 

Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, 

Tiểu đoàn 954, Trung đoàn 45, Đại 

đoàn 351 ở xã Thanh Minh 

   

40 
Trận địa pháo của Đại đội 815, Tiểu đoàn 

383, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 

   

41 

Trận địa pháo H6 của Tiểu đoàn 224, 

Trung đoàn 675, Đại đoàn 351 ở xã 

Thanh Minh 

   

42 

Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 

394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở 

bản Mển 

   

43 

Trận địa cao xạ pháo 37mm của Tiểu 

đoàn 394, Trung đoàn 367, Đại đoàn 

351 ở bản Tâu 

   

44 

Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 

383, Trung đoàn 376, Đại đoàn 351 ở 

bản Hồng Líu 

   

45 Các vị trí xe tăng (10 vị trí)    

Câu 4-11: Hãy đánh giá các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện 

Biên Phủ qua các câu hỏi sau? 

Stt  

câu hỏi 
Nội dung câu hỏi (Tiêu chí) 

Rất 

Kém 
Kém 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

4 
Tái hiện được chiến dịch, chiến thắng Điện 

Biên Phủ năm xưa 

     



 

Stt  

câu hỏi 
Nội dung câu hỏi (Tiêu chí) 

Rất 

Kém 
Kém 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

5 
Các thông tin về dấu tích, hiện vật của di 

tích đầy đủ rõ ràng, dễ tiếp cận 

     

6 

Hướng dẫn viên tại điểm có kiến thức sâu 

rộng, thuyết minh dễ hiểu, rõ ràng, truyền 
cảm, thái độ nhiệt tình, thân thiện 

     

7 

Trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các điểm di 

tích hiện đại, hoạt động tốt, bố trí hợp lý (hệ 

thống chiếu sáng, hệ thống âm thanh, biển 

bảng chỉ dẫn…) 

     

8 
Môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp và 

khu vực vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát 

     

9 Có nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách      

10 
Các dịch vụ hỗ trợ (ăn uống, chụp ảnh, mua 

sắm đồ lưu niệm) tiện lợi, hoạt động quy củ 

     

11 Thời gian mở cửa (phù hợp)      

Câu 12. Theo ông (bà) hiện trạng công tác quản lý, bảo vệ tại các điểm di tích 

thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ như thế nào?  

 Rất tốt 

 Tốt  

 Chưa tốt  

Câu 13. Theo ông (bà) các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về các điểm 

di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ đã được thực hi ện như thế 

nào? 

 Thường xuyên 

 Thỉnh thoảng 

 Không bao giờ 

Câu 14-17. Ông (bà) hãy đánh giá yếu tố tác động đến di tích qua các câu hỏi sau?  

Stt  

câu hỏi 
Nội dung câu hỏi (Yếu tố tác động) 

Rất 

nhỏ 
Nhỏ 

Trung 

bình 
Lớn 

Rất 

lớn 

14 Điều kiện tự nhiên (khí hậu, thời tiết...)      

15 
Tác động từ quá trình đô thị hóa, công tác 

quy hoạch, xây dựng... 

     

16 
Ý thức, trách nhiệm của đơn vị, viên chức 

được giao quản lý di tích 

     

17 
Ý thức, trách nhiệm bảo vệ di tích của nhân 

dân địa phương 

     

Câu 18-24: Ông bà hãy đánh giá mức độ ưu tiên của một số hoạt động để cải thiện 

và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại Điện Biên nói chung và Di tích lịch sử 



 

Chiến trường Điện Biên Phủ nói riêng qua các câu hỏi sau?  

Stt 

câu hỏi 
Nội dung câu hỏi (hoạt động) 

Thấp 

nhất 
Thấp 

Trung 

bình 
Cao 

Cao 

Nhất 

18 Đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động du lịch      

19 Nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có      

20 

Ứng dụng công nghệ hiện đại (tái hiện 3D 

tại di tích, thuyết minh tự động bằng nhiều 

ngôn ngữ,...) 

     

21 Nâng cao chất lượng hướng dẫn viên      

22 Đẩy mạnh quảng bá, truyền thông về du lịch      

23 

Cải tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, 

đẹp và khu vực vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, 

thoáng mát 

     

24 
Xây dựng nhiều hoạt động trải nghiệm cho 

khách du lịch 

     

Câu 25-29: Ông bà hãy đánh giá mức độ quan trọng của một số giải pháp để bảo 

tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích qua các câu hỏi sau ?  

Stt 

câu hỏi 
Nội dung câu hỏi (Giải pháp) 

Rất 

không 

quan 

trọng 

Không 

quan 

trọng 

Trung 

bình 

Quan 

trọng 

Rất 

quan 

trọng 

25 
Đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp bộ máy tổ 
chức 

     

26 Tuyên truyền, quảng bá      

27 Quy hoạch, huy động nguồn vốn      

28 Ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại       

29 Tăng cường thanh tra, kiểm tra      

Câu 30. Ông (bà) có đề xuất chính sách gì để bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị 

di tích tại Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Câu 31. Ông (bà) vui lòng đưa ra góp ý cụ thể để bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị 

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

điểm di tích?  

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 



 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của ông (bà) ! 

Ngày.......tháng.......năm 2020                                                                                    

                                                                                          Ký tên 

 

  



 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Mẫu phiếu: 02-KDL/2020 

Phiếu số:.................. 

PHIẾU KHẢO SÁT KHÁCH DU LỊCH 

Quý khách thân mến!  

Để có thông tin khách quan, đầy đủ làm cơ sở đánh giá về thực trạng bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy giá trị của di tích và hoạt động du lịch tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 

Chiến trường Điện Biên Phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên rất mong 

nhận được ý kiến của quý khách thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát 

này. Chúng tôi cam kết rằng tất cả các thông tin thu thập được chỉ nhằm mục đích nghiên 

cứu.  

Hãy tích dấu “X” vào ô trống tương ứng theo phương án mà quý khách lựa ch ọn 

trong các câu hỏi dưới đây. 

PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Quý khách vui lòng cho biết một số thông tin về quý khách như sau: 

1. Họ và tên: .......................................................................................................................................... 

2. Độ tuổi: 

 Dưới 22 tuổi (Học sinh, sinh viên) 

 Từ 23 đến 45 tuổi 

 Từ 46 đến 60 tuổi 

 Trên 60 tuổi 

3. Giới tính:  

 Nam  Nữ 

4. Nghề nghiệp: ..................................................................................................................................... 

5. Nơi cư trú thường xuyên: ................................................................................................................ 

6. Mục đích đến tỉnh Điện Biên: 

 (Nếu sinh sống ở tỉnh Điện Biên, quý khách bỏ qua câu này) 

   Du lịch, nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử 

   Du lịch kết hợp các mục đích khác (thăm người thân, công tác…) 

   Lý do khác 

……………………………………………………………...…………………...

…… 

7. Vui lòng cho biết đây là lần thứ mấy quý khách đến Điện Biên?  

 Lần đầu tiên  Lần thứ 2  Trên 3 lần 

8. Quý khách biết đến Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ qua phương tiện 

thông tin nào? (Có thể chọn nhiều câu trả lời) 

 Tư vấn của các hãng lữ hành  Internet 



 

 Tờ gấp quảng cáo  Truyền hình (TV) 

 Sách hướng dẫn du lịch  Bạn bè, đồng nghiệp, người thân 

 Báo chí  Nguồn khác:…………………… 

PHẦN 2: NỘI DUNG CÂU HỎI 

Câu 1. Quý khách đi du l ịch tại Điện Biên Phủ theo hình thức nào sau đây?  

  Tự tổ chức 

  Đi theo tour của công ty du lịch 
Câu 2. Câu nào sau đây đúng với quý khách?  

   Đi một mình 

   Đi theo nhóm nhỏ (dưới 10 người) 

   Đi theo đoàn (từ 11 người đến 80 người) 

   Đi theo đoàn (trên 80 người) 

Câu 3-5: Dưới đây là danh sách 45 điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ, quý khách hãy tích vào ô tương ứng để trả lời các câu hỏi sau:  

3. Quý khách đã biết về điểm di tích nào? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

4. Quý khách đã từng tham quan điểm di tích nào? (Có thể chọn nhiều đáp án)  

5. Quý khách hãy chọn 10 điểm di tích mà quý khách mong muốn được đến nhất? 

Stt Tên di tích 

Đã 

biết 

 

Đã 

từng 

tham 

quan 

Mong 

muốn 

được 

đến 

nhất 

(A) (B) (3) (4) (5) 

01 Đồi A1    

02 Hầm De Castries (Hầm Đờ Cát)    

03 Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng    

04 Đồi D1    

05 
Đường kéo pháo bằng tay của Bộ Đội ta trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ 

   

06 Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng    

07 Trung tâm đề kháng Him Lam    

08 Cầu Mường Thanh    

09 Đèo Pha Đin    

10 Hận thù Noong Nhai (Bia tưởng niệm Noong Nhai)    

11 Hồng Cúm (HC1, HC2)    

12 Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng    

13 Nơi anh hùng Bế Văn Đàn hy sinh    

14 Đồi C (C1 và C2)    

15 Đồi D2    

16 Đồi E1    

17 Đồi E2    



 

Stt Tên di tích 

Đã 

biết 

 

Đã 

từng 

tham 

quan 

Mong 

muốn 

được 

đến 

nhất 

(A) (B) (3) (4) (5) 

18 Đồi F    

19 Đồi Cháy    

20 Đồi Độc Lập    

21 Đồi Bản kéo    

22 Đồi Noong Bua     

23 Cứ điểm 105    

24 Cứ điểm 106    

25 Cứ điểm 206    

26 Cứ điểm 310    

27 Cứ điểm 311    

28 Cứ điểm 311A    

29 Cứ điểm 311B    

30 Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Thẳm Púa    

31 Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He    

32 Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục cung cấp     

33 Sở chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316    

34 Trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Lai Châu    

35 Tòa soạn tiền phương của báo Quân đội nhân dân    

36 Khu vực tập kết hậu cần tại ngã ba Tuần Giáo    

37 Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu km 62    

38 Điểm pháo 105mm của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ    

39 
Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Tiểu đoàn 

954, Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh 

   

40 
Trận địa pháo của Đại đội 815, Tiểu đoàn 383, Trung 

đoàn 367, Đại đoàn 351 

   

41 
Trận địa pháo H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 

675, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh 

   

42 
Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 394, Trung 

đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Mển 

   

43 
Trận địa cao xạ pháo 37mm của Tiểu đoàn 394, 

Trung đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Tâu 

   

44 
Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 383, Trung 

đoàn 376, Đại đoàn 351 ở bản Hồng Líu 

   

45 Các vị trí xe tăng (10 vị trí)    

Câu 6. Quý khách đã từng đến những di tích lịch sử nào dưới đây?  



 

   Đã từng đến 

 (Quý khách có thể lựa chọn nhiều câu trả lời) 

 Quảng Trị (Thành cổ Quảng Trị, Địa đạo Vĩnh Mốc, Khe Sanh) 

 Thành phố Hồ Chí Minh (Địa đạo Củ Chi, Dinh Thống Nhất, Bến cảng Nhà 
Rồng) 

 Đồng Nai (Chiến khu D, Địa đạo Nhơn Trạch, Nhà lao tân Hiệp) 

 Bà Rịa Vũng Tàu (Nhà tù Côn Đảo, Khu căn cứ Minh Đạm, Địa đạo Long 
Phước) 

  Chưa từng đến 

  (Nếu quý khách đã từng đến ít nhất một trong những di tích lịch sử kể trên vui 

lòng trả lời tiếp câu 7-14, nếu chưa từng đến di tích lịch sử  nào kể trên vui lòng bỏ 

qua câu 7-14) 

Câu 7-14: Vui lòng so sánh di tích lịch sử tại Điện Biên với những di tích lịch sử 

của các tỉnh, thành phố mà quý khách đã từng đến ở trên theo các tiêu chí được 

liệt kê bằng cách cho điểm cho di tích tại  Điện Biên từ (-2) đến (+2) (tương ứng 

với mức độ từ “Thấp hơn” đến “Cao hơn”) tại cột của di tích được so sánh qua các 

câu hỏi sau?  
+ Ghi (-2) điểm nếu di tích tại Điện Biên thấp hơn nhiều so với di tích được so 

sánh 

+ Ghi (-1) điểm nếu di tích tại Điện Biên thấp hơn một chút  

+ Ghi 0 điểm nếu di tích tại  Điện Biên ngang bằng 

+ Ghi (+1) điểm nếu di tích tại  Điện Biên cao hơn một chút  
+ Ghi (+2) điểm nếu di tích tại Điện Biên cao hơn nhiều  

Stt 

câu 

hỏi 

Nội dung câu hỏi  

(các tiêu chí đánh giá) 

Mức độ so sánh với một số di tích của các tỉnh, 

thành phố (theo thang điểm từ (-2) đến (+2) 

Quảng 

Trị 

Tp. Hồ 

Chí 

Minh 

Đồng 

Nai 

Bà Rịa 

Vũng 

Tàu 

7 
Tái hiện được chiến dịch, chiến 

thắng năm xưa 
    

8 
Các thông tin về dấu tích, hiện vật 

của di tích đầy đủ rõ ràng, dễ tiếp cận 
    

9 

Hướng dẫn viên tại điểm có kiến 

thức sâu rộng, thuyết minh dễ hiểu, 

rõ ràng, truyền cảm, thái độ nhiệt 

tình, thân thiện 

    

10 

Trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các 

điểm di tích hiện đại, hoạt động tốt, 

bố trí hợp lý (hệ thống chiếu sáng, 

âm thanh, biển bảng chỉ dẫn…) 

    

11 

Môi trường, cảnh quan xanh, sạch, 

đẹp và khu vực vệ sinh sạch sẽ, 

thoáng mát 

    

12 
Có nhiều hoạt động trải nghiệm cho 

du khách 
    

13 Các dịch vụ hỗ trợ (ăn uống, chụp     



 

Stt 

câu 

hỏi 

Nội dung câu hỏi  

(các tiêu chí đánh giá) 

Mức độ so sánh với một số di tích của các tỉnh, 

thành phố (theo thang điểm từ (-2) đến (+2) 

Quảng 

Trị 

Tp. Hồ 

Chí 

Minh 

Đồng 

Nai 

Bà Rịa 

Vũng 

Tàu 

ảnh, mua sắm đồ lưu niệm) tiện 

lợi, hoạt động quy củ 

14 Thời gian mở cửa (phù hợp)     

Câu 15-19: Hãy đánh giá về chương trình du lịch tại Điện Biên trong đó có tham 

quan Di tích Chiến trường lịch sử Điện Biên Phủ thống qua các câu hỏi sau?  

Stt 

câu 

hỏi 

Nội dung câu hỏi (tiêu chí) 
Rất 

Kém 
Kém 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

15 
Các hoạt động trong chuyến đi đa dạng, hấp dẫn; có 
sự kết nối với các địa điểm khác trong tỉnh cũng như 

các tỉnh trong chương trình. 

     

16 
Chương trình tham quan thu hút, ý nghĩa, xúc động 
(tạo cảm giác tò mò, muốn tìm hiểu nhiều hơn) 

     

17 Thời lượng của chương trình phù hợp 
     

18 Các dịch vụ ăn uống, lưu trú, di chuyển chất lượng tốt 
     

19 Giá cả chương trình hợp lý      

Câu 20. Trong chuyến du lịch này tại Điện Biên, quý khách đã dành khoảng thời 

gian và mức chi phí trung bình cho bản thân là?  

* Về thời gian: 

   Đi trong ngày 

   Từ 2 - 3 ngày 

   Từ 3 - 5 ngày 

   Trên 6 ngày 

* Về mức chi phí: 

   Dưới 1 triệu đồng 

   Từ 2 - 5 triệu đồng 

   Từ 6 - 10 triệu đồng 

   Trên 10 triệu đồng 

Câu 21-27: Quý khách hãy đánh giá mức độ mong muốn tham gia các hoạt động khi  

đến với Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ thông qua các câu hỏi sau?  

 

Stt 

câu 

hỏi 

Nội dung câu hỏi (hoạt động) 

Rất 

không 

mong 

muốn 

Không 

mong 

muốn 

Trung 

bình 

Mong 

muốn 

Rất 

mong 

muốn 

21 
Tận mắt tham quan các hiện vật, các di tích tại 

Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ 
     

22 
Nghe thuyết minh về chiến dịch Điện Biên 
Phủ 

     

23 Tham quan, nghiên cứu, học tập      

24 
Tham gia các hoạt động trải nghiệm tái 

hiện lại chiến dịch Điện Biên Phủ 
     

25 Tham gia các sự kiện, lễ hội kết hợp với      



 

tham quan các điểm di tích 

26 

Tìm hiểu về thiên nhiên và văn hóa tại các 

địa phương có di tích thuộc Di tích lịch sử 

chiến trường Điện Biên Phủ 

     

27 
Du lịch tâm linh gắn với tìm hiểu Di tích 

lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ 
     

Câu 28. Theo quý khách, thời lượng Chương trình du lịch về Di tích lịch sử chiến 

trường Điện Biên Phủ như thế nào là phù hợp?  

   Đi trong ngày 

   Từ 2 - 3 ngày 

   Từ 3 - 5 ngày 

   Trên 6 ngày 

Câu 29. Quý khách cho biết mức độ hài lòng sau khi đến với Di tích l ịch sử chiến 

trường Điện Biên Phủ và một số điểm du lịch tại Điện Biên?  

   Không hài lòng 

   Bình thường 

   Hài lòng 

   Rất hài lòng 

Câu 30. Quý khách có dự định quay lại Di tích l ịch sử chiến trường Điện Biên 

Phủ không? Nếu có thì trong khoảng thời gian nào?  

 Không. Lý do:………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 Có. Trong khoảng thời gian: trong vòng ……….năm tới.  
Câu 31-37: Quý khách hãy đánh giá mức độ ưu tiên của một số hoạt động để cải 

thiện và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tại Điện Biên nói chung và Di tích 

lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ nói riêng qua các câu hỏi sau?  

Stt  

câu 

hỏi 

Nội dung câu hỏi (Hoạt động) 

 

Thấp 

nhất 
Thấp 

Trung 

bình 
Cao 

Cao 

Nhất 

31 Đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động du lịch      

32 Nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có      

33 
Ứng dụng công nghệ hiện đại (tái hiện 3D tại di 
tích, thuyết minh tự động bằng nhiều ngôn ngữ,...) 

     

34 Nâng cao chất lượng hướng dẫn viên      

35 Đẩy mạnh quảng bá, truyền thông về du lịch      

36 
Cải tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp và 
khu vực vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát 

     

37 
Xây dựng nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách 
du lịch 

     

Câu 38. Quý khách vui lòng đưa ra góp ý cụ thể để nâng cao chất lượng của 

chương trình du lịch tại Di tích lịch sử chiến trường Điện Biên Phủ?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………



 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
Trân trọng cảm ơn quý khách đã dành thời gian để trả lời phiếu khảo sát này.  

Kính chúc chuyến du lịch của quý khách vui vẻ ! 

Ngày.......tháng.......năm 2020                                                                                    
                                                                                    Ký tên 



 

 
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Mẫu phiếu: 03-DNDL/2020 

Phiếu số:.................. 

 
 

PHIẾU KHẢO SÁT  

DOANH NGHIỆP KINH DOANH DỊCH VỤ LỮ HÀNH 

Kính thưa quý doanh nghiệp ! 

Để có thông tin khách quan, đầy đủ làm cơ sở đánh giá về thực trạng bảo tồn, tôn 

tạo, phát huy giá trị của di tích và hoạt động du lịch tại Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt 
Chiến trường Điện Biên Phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên rất mong 

nhận được ý kiến của quý doanh nghiệp thông qua việc trả lời các câu hỏi trong phiếu 

khảo sát này. Chúng tôi cam kết rằng tất cả các thông tin thu thập được chỉ nhằm mục 

đích nghiên cứu.  

Hãy tích dấu “X” vào ô trống tương ứng theo phương án mà ông bà lựa chọn 

trong các câu hỏi dưới đây. 

PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP 

Ông (bà) vui lòng cho biết một số thông tin về quý doanh nghiệp như sau:  

1. Số năm hoạt động: 

 Dưới 3 năm 

 Từ 3 năm - 5 năm 

 Từ 5 năm - 10 năm 

 Trên 10 năm 

2. Quy mô doanh nghiệp: 

 Dưới 10 lao động toàn thời gian 

 Từ 10 - 30 lao động toàn thời gian 

 Trên 30 lao động toàn thời gian 

3. Thị trường mục tiêu: 

 Nội địa 

 Quốc tế 

 Nội địa và quốc tế 

4. Phân khúc thị trường: 

 Bình dân 

 Cao cấp 

5. Độ tuổi của đối tượng khách chủ yếu là: 

 Dưới 22 tuổi (Học sinh, sinh viên) 

 Từ 23 đến 45 

 Từ 46 đến 60 

 Trên 60 tuổi 

6. Địa bàn đặt trụ sở doanh nghiệp: ...............................................................................................  

PHẦN 2: THÔNG TIN VỀ NGƯỜI TRẢ LỜI 

Ông (bà) vui lòng cho biết một số thông tin về ông (bà) như sau:  



 

1. Họ và tên: .......................................................................................... 2. Tuổi:.............................  

3. Số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch: ...........................................................................  

4. Số năm làm việc tại doanh nghiệp: ...........................................................................................  

5. Chức vụ tại doanh nghiệp:..........................................................................................................  

PHẦN 3: NỘI DUNG CÂU HỎI 

Câu 1-2: Dưới đây là danh sách 45 điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường 

Điện Biên Phủ, quý doanh nghiệp hãy tích dấu “X” hoặc điểm số vào ô tương ứng 

để trả lời các câu hỏi sau: 

1. Các điểm di tích nào thường được đưa vào chương trình du lịch đến Điện Biên của 

quý doanh nghiệp? (tích dấu “X”)  

2. Hãy đánh giá chung về các điểm di tích theo thang điểm: 1 (rất kém), 2 (kém), 3 

(trung bình), 4 (tốt), 5 (rất tốt). Để trả lời câu hỏi này, Quý doanh nghiệp vui lòng viết 

một trong các số (1,2,3,4,5) vào cột “Đánh giá chung”? 

Stt Tên di tích 

Đã được đưa 

vào chương 

trình du lịch 

Đánh 

giá 

chung 

(A) (B) (1) (2) 

01 Đồi A1   

02 Hầm De Castries (Hầm Đờ Cát)   

03 Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại Mường Phăng   

04 Đồi D1   

05 
Đường kéo pháo bằng tay của Bộ Đội ta trong chiến 

dịch Điện Biên Phủ 

  

06 Bãi họp các quân binh chủng tuyên bố chiến thắng   

07 Trung tâm đề kháng Him Lam   

08 Cầu Mường Thanh   

09 Đèo Pha Đin   

10 Hận thù Noong Nhai (Bia tưởng niệm Noong Nhai)   

11 Hồng Cúm (HC1, HC2)   

12 Đài quan sát chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng   

13 Nơi anh hùng Bế Văn Đàn hy sinh   

14 Đồi C (C1 và C2)   

15 Đồi D2   

16 Đồi E1   

17 Đồi E2   

18 Đồi F   

19 Đồi Cháy   

20 Đồi Độc Lập   

21 Đồi Bản kéo   

22 Đồi Noong Bua    



 

Stt Tên di tích 

Đã được đưa 

vào chương 

trình du lịch 

Đánh 

giá 

chung 

(A) (B) (1) (2) 

23 Cứ điểm 105   

24 Cứ điểm 106   

25 Cứ điểm 206   

26 Cứ điểm 310   

27 Cứ điểm 311   

28 Cứ điểm 311A   

29 Cứ điểm 311B   

30 Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Thẳm Púa   

31 Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở hang Huổi He   

32 Sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục cung cấp    

33 Sở chỉ huy Trung đoàn 98, Đại đoàn 316   

34 Trụ sở Ủy ban Kháng chiến hành chính tỉnh Lai Châu   

35 Tòa soạn tiền phương của báo Quân đội nhân dân   

36 Khu vực tập kết hậu cần tại ngã ba Tuần Giáo   

37 Trạm hậu cần hỏa tuyến Nà Tấu km 62   

38 Điểm pháo 105mm của Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ   

39 
Trận địa pháo 105mm của Đại đội 806, Tiểu đoàn 954, 

Trung đoàn 45, Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh 

  

40 
Trận địa pháo của Đại đội 815, Tiểu đoàn 383, Trung 

đoàn 367, Đại đoàn 351 

  

41 
Trận địa pháo H6 của Tiểu đoàn 224, Trung đoàn 675, 

Đại đoàn 351 ở xã Thanh Minh 

  

42 
Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 394, Trung đoàn 

367, Đại đoàn 351 ở bản Mển 

  

43 
Trận địa cao xạ pháo 37mm của Tiểu đoàn 394, Trung 

đoàn 367, Đại đoàn 351 ở bản Tâu 

  

44 
Trận địa cao xạ 37mm của Tiểu đoàn 383, Trung đoàn 

376, Đại đoàn 351 ở bản Hồng Líu 

  

45 Các vị trí xe tăng (10 vị trí)   

Câu 3. Tỷ lệ khách hàng mua chương trình du lịch có liên quan đến Di tích lịch 

sử Chiến trường Điện Biên Phủ của quý doanh nghiệp chiếm thị phần như thế 

nào trong tổng số lượt khách hàng năm của quý doanh nghiệp? 

 Dưới 2% 

 Từ 2% đến 5% 

 Trên 5% đến 10% 

 Trên 10% 

  (Nếu tỷ lệ khách hàng mua chương trình du lịch dưới 2%, quý doanh nghiệp vui 



 

lòng trả lời tiếp câu 4. Nếu tỷ lệ khách hàng mua chương trình du lịch trên 2%, quý 

doanh nghiệp vui lòng bỏ qua câu 4) 

Câu 4. Theo quý doanh nghiệp, lý do khách hàng ít mua chương trình này vì? 

 Hoạt động quảng cáo chưa rộng rãi, thông tin về du lịch Điện Biên thiếu hấp 

dẫn 

 Các hoạt động trải nghiệm du lịch còn chưa nhiều 

 Các sản phẩm du lịch Điện Biên chưa đa dạng 

 Kinh phí đi du lịch Điện Biên cao, thời gian di chuyển nhiều 

Câu 5. Số lượng khách trung bình trong các chương trình du lịch có liên quan 

đến Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ của quý doanh nghiệp ? 

 Dưới 20 khách 

 Trên 20 đến 44 khách 

 Từ 45 đến 90 khách 

 Trên 90 khách 

Câu 6. Các hoạt động nào được đưa vào chương trình du lịch tại Điện Biên của 

quý doanh nghiệp? Theo quan sát và ghi nhận của quý doanh nghiệp, du khách 

có xu hướng thích và không thích hoạt động nào nhất?  

Stt Loại hình du lịch 
Có đưa vào 

Chương 

trình 

Khách du 

lịch thích 

nhất 

Khách du lịch 

không thích 

nhất 

1 

Thăm lại chiến trường xưa gắn với 

các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử chiến 

trường Điện Biên Phủ 

   

2 

Tham quan các thắng cảnh thiên nhiên, 

nghiên cứu hệ sinh thái hồ Pá Khoang, rừng 

nguyên sinh Mường Nhé, hang động Pá 

Thơm, suối khoáng nóng Hua Pe, Uva.... 

   

3 

Tham gia các lễ hội: Lễ hội Hoa Ban, Lễ 

hội đua thuyền đuôi én, Lễ hội thành Bản 

Phủ..., tham quan các điểm du lịch tâm 

linh: Đền Hoàng Công Chất, Chùa Linh 

Quang, chùa Linh Sơn... 

   

4 

Thăm quan và giao lưu văn hóa với người 
dân tộc bản địa: Thái, Mông, Khơ Mú tại 

các bản như Bản Mển, Co Mị, Phiêng Lơi, 

Noong Chứn,... 

   

Câu 7. Thời gian lưu trú trung bình của khách du lịch tại Điện Biên trong 

chương trình du lịch của quý doanh nghiệp là? 

 Trong ngày 

 2 ngày 

 3 - 5 ngày  

 Trên 5 ngày 

Câu 8. Mức chi phí trung bình trong chương trình du lịch của quý doanh nghiệp 

cho du khách tại Điện Biên là? 



 

 Dưới 1 triệu đồng 

 Từ 2 - 5 triệu đồng 

 Từ 6 - 10 triệu đồng 

 Trên 10 triệu đồng 

Câu 9-16. Hãy đánh giá các điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Chiến trường Điện 

Biên Phủ thông qua các câu hỏi sau ? 

Stt  

câu hỏi  
Nội dung câu hỏi (tiêu chí) 

Rất 

Kém 
Kém 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

9 
Tái hiện được chiến dịch, chiến thắng Điện 

Biên Phủ năm xưa 

     

10 
Các thông tin về dấu tích, hiện vật của di 
tích đầy đủ rõ ràng, dễ tiếp cận 

     

11 
Hướng dẫn viên tại điểm có kiến thức sâu 
rộng, thuyết minh dễ hiểu, rõ ràng, truyền 

cảm, thái độ nhiệt tình, thân thiện 

     

12 

Trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các điểm di 
tích hiện đại, hoạt động tốt, bố trí hợp lý (hệ 

thống chiếu sáng, hệ thống âm thanh, biển 

bảng chỉ dẫn…) 

     

13 
Môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp và 

khu vực vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát 
     

14 Có nhiều hoạt động trải nghiệm cho du khách      

15 
Các dịch vụ hỗ trợ (ăn uống, chụp ảnh, mua 

sắm đồ lưu niệm) tiện lợi, hoạt động quy củ 
     

16 Thời gian mở cửa (phù hợp)      

Câu 17. Quý doanh nghiệp hãy cho biết phản hồi của khách du lịch mức độ hài 

lòng sau khi đến với Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ và một số điểm 

du lịch tại Điện Biên sau chuyến đi?  

   Không hài lòng 

   Bình thường 

   Hài lòng 

   Rất hài lòng 

Câu 18-26. Quý doanh nghiệp hãy đánh giá về du lịch Điện Biên thông qua các câu 

hỏi sau? 

Stt  

câu hỏi  
Nội dung câu hỏi (tiêu chí) 

Rất 

Kém 
Kém 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

18 Hệ thống hạ tầng giao thông      

19 
Hệ thống hạ tầng phụ trợ (viễn thông, y tế, 
ngân hàng…) 

     

20 Cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú      



 

Stt  

câu hỏi  
Nội dung câu hỏi (tiêu chí) 

Rất 

Kém 
Kém 

Trung 

bình 
Tốt 

Rất 

tốt 

21 Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống      

22 Các dịch vụ vui chơi giải trí      

23 Các quy định hành chính có liên quan      

24 

Các tài nguyên du lịch nhân văn (di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh; văn hóa truyền 

thống các dân tộc...) 

     

25 Các tài nguyên du lịch tự nhiên      

26 Các sản phẩm du lịch (đa dạng, hấp dẫn)      

Câu 27. Theo quý doanh nghiệp, thời lượng Chương trình du lịch gắn với tham 

quan Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ như thế nào là phù hợp? 

 Trong ngày (1 ngày) 

 2 ngày  

 3 -5 ngày 

 Nhiều hơn 5 ngày 

Câu 28. Quý doanh nghiệp có dự định kinh doanh chương trình du lịch gắn với 

Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ không? Nếu có trong khoảng thời 

gian nào? 

  Không. Lý do: 

………………………………………………………………………………… 

 Có. Trong khoảng thời gian: trong vòng.........năm tới. 

Câu 29. Theo Quý doanh nghiệp, giải pháp nào cần ưu tiên để cải thiện và nâng cao chất 

lượng hoạt động du lịch tại Điện Biên nói chung và Di tích lịch sử Chiến trường Điện 

Biên Phủ nói riêng? 

Stt Hoạt động Thấp 

nhất 
Thấp 

Trung 

bình 
Cao 

Cao 

Nhất 

1 Đa dạng hóa sản phẩm, hoạt động du lịch      

2 Nâng cao chất lượng các dịch vụ hiện có      

3 

Ứng dụng công nghệ hiện đại (tái hiện 3D tại di 
tích, thuyết minh tự động bằng nhiều ngôn 

ngữ,...) 

     

4 Nâng cao chất lượng hướng dẫn viên      

5 Đẩy mạnh quảng bá, truyền thông về du lịch      

6 
Cải tạo môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp và 
khu vực vệ sinh đảm bảo sạch sẽ, thoáng mát 

     

7 
Xây dựng nhiều hoạt động trải nghiệm cho khách 
du lịch 

     

Câu 30. Quý doanh nghiệp vui lòng đưa ra góp ý cụ thể để nâng cao chất lượng 



 

của chương trình du lịch gắn với Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Trân trọng cảm ơn quý doanh nghiệp đã dành thời gian để trả lời phiếu khảo sát 

này. Kính chúc quý doanh nghiệp ngày càng phát triển và thành công! 

Ngày........tháng.......năm............. 

                                                                                             Ký tên 
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