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1. Mở đầu 

1.1. Giới thiệu về sự hình thành đề tài 

Đề tài “Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên phục vụ phát triển du 

lịch và xóa đói giảm nghèo” là nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) của 

tỉnh Điện Biên được phê duyệt theo quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 

08/01/2020, quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 06/7/2020 và quyết định số 

946/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên. Sau khi 

Trung tâm nghiên cứu Nhân học (TTNCNH) hoàn thành bảo vệ thuyết minh đề 

cương chi tiết trước Hội đồng KH&CN xét duyệt đề tài của tỉnh Điện Biên, Sở 

KH&CN tỉnh Điện Biên đã ký hợp đồng số 519/2020/HĐ-ĐKHCN ngày 

08/7/2020 với TTNCNH. Đề tài được điều chỉnh thời gian thực hiện từ 24 tháng 

thành 30 tháng (từ ngày 08/7/2020 tới ngày 08/01/2023) theo Phụ lục sửa đổi, bổ 

sung hợp đồng số 642/2022/PLHĐ-ĐTKHCN ngày 04/7/2022. Sở KH&CN tỉnh 

Điện Biên là cơ quan chủ quản đề tài. TTNCNH là cơ quan chủ trì đề tài và TS. 

Nguyễn Văn Thắng làm chủ nhiệm đề tài. 

1.2. Tính cấp thiết của đề tài 

Ẩm thực là nền văn hóa ăn uống của một dân tộc, đã trở thành một tập tục, 

thói quen, không chỉ là "văn hóa vật chất" mà còn là "văn hóa tinh thần". Ẩm thực 

là một trong những di sản văn hóa phi vật thể thuộc nhóm Tri thức dân gian được 

Nhà nước quy định kiểm kê, lập hồ sơ khoa học đưa vào Danh mục di sản văn 

hóa phi vật thể quốc gia (DSVHPVTQG). Như vậy, ẩm thực dân tộc rất cần được 

nghiên cứu, bảo tồn. 

Tại tỉnh Điện Biên, công tác bảo tồn văn hóa các dân tộc truyền thống tuy 

đã được Tỉnh quan tâm nhưng nhiều di sản văn hóa (DSVH) của các dân tộc chưa 

được nghiên cứu, đánh giá đầy đủ; bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, tiêu biểu 

của một số dân tộc chưa được duy trì, phát huy. Công tác nghiên cứu khoa học 

lĩnh vực văn hóa - xã hội, nhất là về bảo tồn và phát huy các giá trị DSVH các dân 

tộc chưa được triển khai tập trung và đồng bộ; nhiều di sản văn hóa truyền thống 

của các dân tộc mới được kiểm kê và nhận diện, chưa được nghiên cứu đánh giá 

một cách khoa học, trong đó có ẩm thực; Vì vậy, ẩm thực là một trong những 
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khoảng trống cần sưu tầm, tư liệu hóa để bảo tồn. Điện Biên có nhiều tiềm năng 

du lịch và đang nỗ lực phát triển du lịch. Ẩm thực dân tộc truyền thống là một 

trong những thành tố quan trọng tạo nên nét đặc trưng, thu hút của du lịch Ðiện 

Biên. Do đó càng cần có sự sưu tầm mang tính hệ thống, toàn diện về VHAT để 

phát huy, phát triển, đồng thời có chất liệu tuyên truyền, quảng bá ẩm thực Điện 

Biên tới với du khách, góp phần phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình “Du lịch 

ẩm thực” (food tourism) bên cạnh các loại hình du lịch đã có. Điện Biên có nhiều 

dân tộc, đặc biệt là dân số các DTTS rất lớn (81,6%), trong khi điều kiện kinh tế 

- xã hội (KT-XH) của tỉnh còn khó khăn, đa số đồng bào DTTS trình độ dân trí 

thấp và không đồng đều giữa các vùng, miền; cơ sở hạ tầng kém phát triển, tỷ lệ 

đói nghèo cao. Do đó, nếu gắn ẩm thực, dùng ẩm thực phục vụ du lịch nói chung 

và du lịch cộng đồng nói riêng thì đa số người dân các DTTS sẽ có cơ hội được 

biến những sản phẩm nông nghiệp của mình thành hàng hóa để phục vụ du lịch 

ẩm thực ngay trên quê hương mình. Trong khi tỷ lệ hộ nghèo rất cao tập trung vào 

khu vực DTTS, thì tạo thêm việc làm sẽ là cơ hội cho người dân xóa đói giảm 

nghèo (XĐGN). 

Xuất phát từ những lý do đã nêu trên, việc triển khai thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học công nghệ cấp tỉnh “Sưu tầm các giá trị ẩm thực tỉnh Điện Biên 

phục vụ phát triển du lịch và xóa đói giảm nghèo” là hết sức quan trọng và cấp 

thiết. Đó cũng chính là hành động cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện “Nghị 

quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh 

Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” ban hành ngày 23/5/2016. 

1.3. Mục tiêu của đề tài 

Mục tiêu chung: Nghiên cứu các giá trị ẩm thực trên địa bàn tỉnh Điện Biên, 

từ đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, khai thác các giá trị ẩm thực phục vụ phát 

triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững. 

Mục tiêu cụ thể: 

- Khảo sát, sưu tầm các giá trị ẩm thực như: Giá trị văn hóa; Giá trị dinh 

dưỡng; Giá trị làm thuốc - chữa bệnh; Giá trị kinh tế; Giá trị du lịch; Giá trị tâm 

linh – tôn giáo; Giá trị ngoại giao, v.v. thông qua các đồ ăn, thức uống truyền 
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thống của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhằm bảo tồn di sản văn hóa 

phi vật thể ẩm thực của tỉnh. 

- Đánh giá thực trạng việc khai thác các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển 

du lịch ở tỉnh Điện Biên. 

- Đề xuất các giải pháp bảo tồn, quảng bá giá trị VHAT tỉnh Điện Biên và 

khai thác tiềm năng du lịch ẩm thực phục vụ phát triển du lịch góp phần xóa đói 

giảm nghèo bền vững ở tỉnh Điện Biên.  

- Hỗ trợ phát triển du lịch ẩm thực và quảng bá các giá trị ẩm thực phục vụ 

phát triển du lịch góp phần xóa đói giảm nghèo ở tỉnh Điện Biên. 

1.4. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là các giá trị ẩm thực phục vụ phát triển du 

lịch ở các DTTS được lựa chọn của tỉnh Điện Biên.  

1.5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

- Ý nghĩa khoa học: Các giá trị ẩm thực của các dân tộc ở Điện Biên được 

sưu tầm, nghiên cứu một cách hệ thống, có phương pháp khoa học, khai thác theo 

nhiều khía cạnh như dinh dưỡng, chữa bệnh, phòng bệnh, ứng xử, nghi thức, ngoại 

giao, v.v. được ghi lại dưới dạng sách, báo cáo, đặc biệt được số hoá để có thể bảo 

tồn, lưu truyền lâu dài, trở thành tài liệu tham khảo quan trọng cho các tổ chức, 

cá nhân trong tỉnh, trong nước và quốc tế tìm hiểu, nghiên cứu về lĩnh vực ẩm 

thực các dân tộc, đóng góp cho việc phát triển khoa học và công nghệ về ẩm thực, 

du lịch ẩm thực. 

- Ý nghĩa thực tiễn: Các sản phẩm của đề tài vừa bảo tồn, vừa quảng bá các 

giá trị ẩm thực các dân tộc ở Điện Biên, góp phần đưa ẩm thực trở thành các loại 

hàng hoá đa dạng, từ đó thúc đẩy hoạt động du lịch ẩm thực, phát triển sản xuất 

nông nghiệp, chế biến, kinh doanh dịch vụ, gia tăng thêm việc làm cho người dân, 

tạo điều kiện cho người dân tăng thêm thu nhập, XĐGN và làm giàu, đồng thời 

cũng làm cho người dân có ý thức hơn trong việc tạo ra một nền sản xuất nông 

nghiệp sạch. 
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2. Phương pháp nghiên cứu, điều tra khảo sát, tính toán và trang thiết 

bị nghiên cứu đã sử dụng thực tế  

Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu cắt ngang, sưu 

tầm hồi cố, điều tra xã hội học, dân tộc học. Thu thập các thông tin thứ cấp và sơ 

cấp từ các cơ quan chính quyền các cấp, cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, du 

lịch, cơ quan truyền thông, thông tin đại chúng và nhất là người dân các dân tộc 

được lựa chọn ở Điện Biên. Tổng số có khoảng 1000 phiếu điều tra, khảo sát. Đẻ 

thu thập được thông tin, đề tài sử dụng bộ công cụ gồm 8 mẫu phiếu sau:  

- Nhóm phiếu thu thập thông tin định lượng (Phiếu hỏi bán cấu trúc, sau đây 

gọi tắt là Phiếu hỏi): 

✓ Phiếu hỏi cán bộ, nhân viên nhà hàng, cơ sở du lịch sinh thái, bản văn 

hóa du lịch, homestay. 

✓ Phiếu hỏi du khách (trong nước và quốc tế) tới sử dụng ẩm thực tại nhà 

hàng, cơ sở du lịch sinh thái, bản văn hóa du lịch, homestay. 

✓ Phiếu hỏi người dân địa phương. 

- Nhóm phiếu thu thập thông tin định tính (gồm Phiếu phỏng vấn sâu cá 

nhân (PVS) và Phiếu thảo luận nhóm tập trung (TLN): 

✓ Phiếu PVS cán bộ quản lý nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện (ngành 

VHTTDLvà các ban, ngành liên quan). 

✓ Phiếu PVS người dân, nhân viên nhà hàng, cơ sở du lịch sinh thái, bản 

văn hóa du lịch, homestay.  

✓ Phiếu PVS cán bộ lãnh đạo cấp xã, thôn/ bản, nhà hàng, cơ sở du lịch 

sinh thái, bản văn hóa du lịch, homestay.  

✓ Phiếu PVS nghệ nhân ẩm thực hoặc bếp trưởng. 

✓ Phiếu TLN tập trung người dân hoặc nhân viên nhà hàng, cơ sở du lịch 

sinh thái, bản văn hóa du lịch, homestay.  

Các thông tin thu được từ thực địa được xử lý trên máy tính bằng các phần 

mềm chuyên dụng. Việc xây dựng bản đồ kỹ thuật số và làm phim tài liệu khoa 

học tuân thủ theo các quy định kỹ thuật chuyên ngành. 
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Phạm vi nghiên cứu: Các giá trị ẩm thực trong truyền thống và hiện nay của 

một số dân tộc sống thành cộng đồng được lựa chọn gồm: Thái, Mông, Kinh, Hoa, 

Dao, Xinh Mun, Khơ Mú, Lào, Hà Nhì, Phù Lá, Kháng, Cống, Si La. Đã tổ chức 

khảo sát 1000 trường hợp, bao gồm: Cán bộ, công chức quản lý lĩnh vực du lịch 

ở các cấp từ tỉnh xuống xã, phường, thị trấn; đại diện các cơ quan truyền thông, 

ngành nông nghiệp, ngành dân tộc các cấp; du khách; cán bộ thôn/ bản và người 

dân các dân tộc; cán bộ, người lao động trong các cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch 

và ẩm thực như nhà hàng, khách sạn, bản văn hoá du lịch và homestay.  

Do điều kiện thời gian và kinh phí có hạn, đề tài đã bố trí khảo sát thực địa 

tại một số đơn vị được lựa chọn như: Các ngành (VHTTDL, Dân tộc, Thông tin 

truyền thông, Đài PT-TH tỉnh, Báo Điện Biên Phủ); 10 UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; UBND các xã/ phường (Rạng Đông, Sín Chải, Mường Đun, Sính 

Phình, Ảng Tở, Chiềng Sơ, Sa Lông, Nà Hỳ, Pa Tần, Phìn Hồ, Chung Chải, Na 

Lay, Noong Bua, Nam Thanh, Thanh Trường, Him Lam, Thanh Minh, Mường 

Phăng, Nà Tấu, Pá Khoang, Thanh Luông, Noong Luống, Thanh Xương, Thanh 

Chăn, Thanh Nưa, v.v.); các bản văn hoá du lịch (Noong Bua, Noong Chứn, Mớ, 

Him Lam 2, Phiêng Lơi, Kéo, Che Căn, Pe Luông, Uva, Ten, Co Mỵ, Hoong Lếch 

Cang, Mến, v.v.); các homestay (Phương Đức, Mường Then); nhiều nhà hàng ẩm 

thực và các khách sạn có cung cấp dịch ẩm thực trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ 

và các huyện, thị xã trong tỉnh; đặc biệt quan trọng là các nghệ nhân dân gian của 

các dân tộc, người dân có hiểu biết về ẩm thực dân tộc đã tham gia khảo sát.  

Trong quá trình triển khai, đề tài đã tổ chức hai cuộc hội thảo nhằm kiểm 

chứng, bổ sung thêm tư liệu cho cuộc khảo sát và xây dựng các sản phẩm.  

- Chủ đề hội thảo thứ nhất: “Các giá trị ẩm thực và tiềm năng du lịch ẩm 

thực của tỉnh Điện Biên” 

- Chủ đề hội thảo thứ hai: “Các giá trị ẩm thực của tỉnh Điện Biên” 

Mối cuộc hội thảo có tối đa 30 người tham dự, trong đó có đại diện của Sở 

VHTTDL và Sở KHCN đồng chủ trì; 5 bài tham luận và có biên bản hội thảo phản 

ánh được các đóng góp ý kiến của các cơ quan liên quan, các cơ sở du lịch, các 

chuyên gia, v.v. về vai trò của ẩm thực đối với du lịch.  
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3. Danh mục các kết quả, sản phẩm KHCN đạt được với số lượng, chủng 

loại và chỉ tiêu chất lượng, yêu cầu khoa học chính 

STT Sản phẩm Số 

lượng 

Chất lượng 

và yêu cầu 

khoa học 

1 Các báo cáo nghiên cứu theo nội dung đề tài 16 Đạt 

 - Báo cáo 1: Thực trạng bảo tồn và quảng bá các 

giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Kinh và ẩm 

thực du nhập ở tỉnh Điện Biên. 

- Báo cáo 2: Thực trạng bảo tồn và quảng bá các 

giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Thái (ngành 

Thái đen và ngành Thái trắng) tỉnh Điện Biên. 

- Báo cáo 3: Thực trạng bảo tồn và quảng bá các 

giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Mông tỉnh 

Điện Biên. 

- Báo cáo 4: Thực trạng bảo tồn và quảng bá các 

giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Lào, Khơ 

Mú tỉnh Điện Biên. 

- Báo cáo 5: Thực trạng bảo tồn và quảng bá các 

giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc  Kháng, Phù 

Lá, Xinh Mun tỉnh Điện Biên. 

- Báo cáo 6: Thực trạng bảo tồn và quảng bá các 

giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Hoa, Dao 

tỉnh Điện Biên. 

- Báo cáo 7: Thực trạng bảo tồn và quảng bá các 

giá trị văn hóa ẩm thực của dân tộc Hà Nhì, 

Cống, Si La tỉnh Điện Biên. 

- Báo cáo 8: Chuỗi gía trị một số sản phẩm ẩm 

thực đặc trưng tiêu biểu ở dân tộc Thái và dân 

tộc Mông tỉnh Điện Biên phục vụ du lịch và xóa 

đói giảm nghèo. Thực trạng quan hệ giữa ẩm 

thực với du lịch và xóa đói giảm nghèo. 

- Báo cáo 9: Thực trạng năng lực cung cấp dịch 

vụ ẩm thực, công tác truyền thông nhằm bảo tồn 

và quảng bá văn hóa ẩm thực tại các nhà hàng, 
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khách sạn, các bản văn hóa du lịch cộng đồng 

và homestay ở TP. Điện Biên Phủ và TX. 

Mường Lay. 

- Báo cáo 10: Thực trạng năng lực cung cấp dịch 

vụ ẩm thực, công tác truyền thông nhằm bảo tồn 

và quảng bá văn hóa ẩm thực tại các nhà hàng, 

khách sạn, các bản văn hóa du lịch cộng đồng 

và homestay ở huyện Điện Biên và các huyện 

còn lại. 

- Báo cáo 11: Đánh giá hiểu biết, thái độ, thực 

hành về ẩm thực và nhu cầu của người dân tại 

các điểm cung cấp dịch vụ ẩm thực du lịch 

hướng tới phát triển du lịch và xóa đói giảm 

nghèo. 

- Báo cáo 12: Đánh giá tâm lý, nhu cầu của 

khách du lịch trong nước và khách du lịch nước 

ngoài đối với ẩm thực Điện Biên. 

- Báo cáo 13: Đánh giá tình hình bảo tồn và phát 

huy di sản văn hóa ẩm thực thông qua các hình 

thức truyền thông, quảng bá ẩm thực trên mạng 

internet ở tỉnh Điện Biên và đề xuất các giải 

pháp bảo tồn, truyền thông, quảng bá hiệu quả. 

- Báo cáo tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Báo cáo xử lý số liệu 

- Báo cáo thuyết minh và hướng dẫn sử dụng 

bản đồ kỹ thuật số 

2 Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu (Bản 

chính và bản tóm tắt) 

01 Đạt 

3 Bản thảo Sách chuyên khảo “Các giá trị ẩm 

thực Điện Biên”, dự kiến 400 trang in khổ 

16x24cm, số lượng in 500 cuốn. 

01 Đạt 

4 Phim tài liệu khoa học về ẩm thực Điện Biên, 

dài 15 phút 

01 Đạt 

5 Bản đồ kỹ thuật số về ẩm thực Điện Biên 

(hướng dẫn sử dụng) 

01 Đạt 
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4. Tác động đối với kinh tế, xã hội và môi trường 

- Tác động đối với nền kinh tế: Khi các giá trị ẩm thực được sưu tầm, khai 

thác phục vụ du khách sẽ làm tăng sự hấp dẫn của Điện Biên với du khách trong 

nước và du khách quốc tế, góp phần tăng được lượng khách đến du lịch Điện Biên, 

đồng nghĩa với việc thay đổi cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tiến bộ. Người 

dân tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh ẩm thực phục vụ du lịch sẽ nhiều hơn 

và biến ẩm thực thành hàng hóa cao cấp hơn, làm gia tăng việc làm, lao động và 

thu nhập, v.v. tạo thêm nhiều của cải vật chất, tác động lớn tới sự phát triển KT-

XH của tỉnh. 

- Tác động đối với xã hội: Các giá trị ẩm thực được sưu tầm, nghiên cứu, 

bảo tồn và phát triển sẽ bảo vệ, duy trì được bản sắc văn hóa truyền thống các tộc 

người ở Điện Biên, khích lệ người dân giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của 

họ, trong đó có văn hoá ẩm thực (VHAT), giúp họ tăng thêm tình yêu nước, yêu 

nhà và sống có trách nhiệm với quê hương. Các cơ quan lãnh đạo, chức năng và 

ngành chuyên môn có thể tham khảo cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, 

pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biến nhận thức của xã hội đối với vai trò 

của ẩm thực để phục vụ du lịch và XĐGN.  

- Tác động đối với môi trường: Khi các sản phẩm ẩm thực trở thành hàng 

hóa phục vụ du lịch, người dân sẽ tăng thêm ý thức bảo vệ môi trường từ các khâu 

trồng trọt, chăn nuôi, khai thác nguyên liệu để đảm bảo cung cấp nguồn nguyên 

liệu sạch cho ẩm thực, thậm chí khâu chế biến ẩm thực cũng phải đảm bảo an toàn 

vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe của con người. Điều đó sẽ góp phần giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường sống, bảo vệ môi trường sinh thái của con người. 

5. Kết luận  

Văn hóa ẩm thực các dân tộc ở Điện Biên là nét văn hóa đặc trưng được hình 

thành trong đời sống, qua quá trình tương tác lâu dài giữa cộng đồng với môi 

trường sinh thái bao quanh. Do đó, không ngạc nhiên khi các nhà dân tộc học, văn 

hóa học, sinh thái nhân văn coi VHAT là một thành tố cấu thành nên đặc trưng 

văn hóa của mỗi dân tộc gắn với môi trường sống của họ. Trong đó, giá trị VHAT 

mỗi dân tộc thể hiện rõ nhất qua kỹ thuật chế biến, qua lửa hay không qua lửa, 

hay phối hợp giữa hai cách, sự kết hợp giữa nguyên liệu và gia vị sử dụng, việc 

làm chín hoặc không làm chín nguyên liệu để tạo nên món ăn hoàn chỉnh, cách sử 

dụng các món ăn trong các không gian văn hóa khác nhau, các kiêng kỵ, các ứng 
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xử trong ăn uống, trong chế biến món ăn, v.v. Qua nghiên cứu, sưu tầm VHAT 

các dân tộc tỉnh Điện Biên có thể khẳng định rằng VHAT ở đây hết sức phong 

phú, đa dạng về số lượng món ăn, nguồn nguyên liệu sử dụng, sự tinh tế và khéo 

léo trong cách chế biến, trình bày món ăn và đi kèm với mỗi món ăn là những 

quan niệm, ứng xử, chuẩn mực, phản ánh văn hóa của các dân tộc, trong đó tương 

ứng với mỗi không gian văn hóa khác nhau thì ẩm thực cũng khác nhau. 

Các DTTS ở Điện Biên trước đây có cuộc sống gắn với núi rừng, trừ một 

vài dân tộc cư trú ven sông suối, canh tác ruộng nước, còn lại chủ yếu sống ở vùng 

cao, canh tác trên nương. Sống trong hệ sinh thái như vậy, các DTTS chủ yếu sinh 

sống bằng hái lượm, săn bắt trên rừng và sông suối. Ẩm thực của họ vì thế gắn 

với các sản phẩm rừng, sông suối, ruộng, nương. Nguồn lương thực chủ yếu của 

các DTTS ở vùng thấp là gạo nếp, về sau này là gạo tẻ; ở các dân tộc vùng cao là 

ngô, cao lương, lúa mạch. Nguồn thực phẩm chủ yếu là rau rừng, măng, nấm, củ, 

quả, v.v.; thịt động vật rừng như các loài thú (nai, gấu, lợn rừng, sóc, dúi, chồn, 

cầy, chuột, v.v.), chim chóc, các loài thuỷ sản như cá, tôm, v.v.  

Dân tộc Thái trước đây có dân số lớn nhất ở Điện Biên, họ đã sinh sống lâu 

đời trên địa bàn tỉnh, phân bố trên khắp các xã, phường trong tỉnh, nhất là ở khu 

vực lòng chảo Mường Thanh. Nền văn hoá của dân tộc Thái đã ảnh hưởng tới hầu 

hết các dân tộc ở tỉnh Điện Biên, bao gồm cả VHAT. Hiện nay, các giá trị VHAT 

của dân tộc Thái phong phú, đa dạng nhất trong các DTTS ở Điện Biên, cả về số 

lượng và cách chế biến các món ăn, đồ uống cũng như văn hoá ứng xử, giao tiếp 

trong ăn uống. Trên địa bàn toàn tỉnh, các nhà hàng, quán ăn, khách sạn, bản 

VHDT, homestay, nhất là ở TP. Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên đều cung cấp 

các món ăn truyền thống dân tộc Thái với đa dạng cách chế biến và kết hợp gia 

vị. Trong khi người Thái có rất nhiều món ăn truyền thống nổi tiếng, được phô 

diễn thường xuyên hàng ngày trong các cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực để phục 

vụ du khách, thì còn có những món ăn truyền thống nổi tiếng của người Mông 

như mèn mén, thắng cố, thịt sấy gác bếp, gà xương đen, bánh dày, rượu Mông pê, 

chè shan tuyết cổ thụ Tủa Chùa, v.v. Tuy hiện nay các món ăn, đồ uống đặc trưng 

của người Mông còn ít phổ biến trên bàn ăn của các cơ sở cung cấp dịch vụ nhưng 

VHAT người Mông cũng có những nét đặc sắc, cần bảo tồn, phát huy, quảng bá, 

đưa vào phục vụ cho phát triển du lịch. Các DTTS khác cũng chủ yếu sinh sống 

tại vùng cao, ở các mức độ khác nhau họ đều còn duy trì các tri thức VHAT dân 
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tộc, nhất là trong các nghi lễ. Tuy nhiên, nền VHAT của họ ít nhiều chịu ảnh 

hưởng của sự giao thoa, tiếp biến văn hoá với các dân tộc khác trong vùng như 

dân tộc Thái, dân tộc Mông, dân tộc Hà Nhì, v.v. Dân tộc Kinh chủ yếu tới Điện 

Biên mới gần 70 năm nay từ các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Thanh – Nghệ - Tĩnh. 

Tuy có dân số ít, sau người Thái, người Mông nhưng họ sinh sống chủ yếu ở đô 

thị, hoạt động kinh tế chính là làm cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước và kinh 

doanh, buôn bán. Chính người Kinh đã mang theo nền VHAT của các vùng, miền 

phía Bắc nước ta tới Điện Biên, làm phong phú hơn rất nhiều cho các sản phẩm 

ẩm thực của tỉnh Điện Biên. Cùng với VHAT của mình, người Kinh là thành phần 

chủ yếu đã mang tới Điện Biên các sản phẩm du nhập trong nước và quốc tế, làm 

biến đổi rất rõ nét nền VHAT của các DTTS ở tỉnh Điện Biên. Ngày nay, số lượng 

các món ăn, đồ uống ở khắp các dân tộc, xã, phường, thị trấn và trong mỗi gia 

đình trên địa bàn tỉnh Điện Biên đều gia tăng, người dân hầu như không phải chế 

biến các món ăn dự trữ như trước; cách chế biến, sử dụng gia vị trong các món 

ăn, đồ uống tuy vẫn kế thừa truyền thống nhưng rất đa dạng với những công cụ 

tiện lợi, năng suất, nhanh chóng, đảm bảo VSATTP hơn, trang trí đẹp mắt hơn, 

các món ăn, đồ uống ngon hơn, hợp khẩu vị hơn, v.v.; việc tổ chức ăn uống, ứng 

xử ăn uống trong các không gian văn hoá về cơ bản vẫn còn giữ nếp xưa, song 

cũng có nhiều biến đổi theo hướng loại bỏ những lệ tục không còn phù hợp. 

Thông qua việc sưu tầm, nghiên cứu các giá trị VHAT tỉnh Điện Biên cho 

thấy từ xa xưa, các dân tộc đã có vốn tri thức phong phú về ẩm thực. Từ bối cảnh 

cuộc sống, hệ sinh thái của mình, các dân tộc đã lựa chọn được các chế độ ăn đảm 

bảo đủ chất dinh dưỡng và hài hoà giữa các loại chất để sinh tồn và có sức khoẻ 

phục vụ sản xuất; trong mỗi bữa ăn, nhất là bữa chính phải có đủ thành phần: Chất 

bột, chất đạm, chất béo, chất xơ, chất khoáng, được lấy từ các lương thực, thực 

phẩm do người dân sản xuất, hái lượm, săn bắt được. Trong chế biến các món ăn, 

các dân tộc có nhiều phương pháp như chế biến qua lửa, chế biến không qua lửa, 

phối trộn giữa qua lửa và không qua lửa, với hàng chục cách chế biến chi tiết. 

Không chỉ có vậy, việc chế biến mỗi món ăn, hoặc sắp xếp các món ăn trong một 

mâm cơm còn được tính toán để đảm bảo cân bằng âm – dương, hàn - nhiệt, nhằm 

làm cho việc ăn uống ngon miệng, dễ tiêu hoá, phòng chống bệnh tật. Các món 

ăn, gia vị còn được sử dụng theo mùa để giúp cho con người chống lại sự nóng 

bức hoặc giá lạnh của thiên nhiên hoặc cơ thể. Các loại lương thực, thực phẩm 

được lựa chọn cung cấp cho nhu cầu ăn uống của con người, bản thân nó đã chứa 
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nhiều loại chất dinh dưỡng giúp cho con người sinh trưởng và phát triển, đồng 

thời nó cũng chính là nguồn dược liệu tự nhiên để con người chăm sóc sức khoẻ, 

phòng bệnh và điều trị bệnh tật. Đi sâu tìm hiểu về các món ăn, đồ uống của các 

dân tộc thấy rất rõ vai trò của mỗi món ăn, mỗi loại nguyên liệu từ thịt, cá, tới rau 

củ quả, gia vị, v.v. đối với sức khoẻ các nhóm người khác nhau, hoặc các kiêng 

kỵ trong ăn uống đối với người bệnh để không làm ảnh hưởng tới tác dụng của 

thuốc. Các sản phẩm nông nghiệp, hái lượm, săn bắt do chính đồng bào DTTS có 

được cùng với các món ăn, đồ uống chế biến từ đó không chỉ dùng để nuôi sống 

con người, mà còn dùng làm đồ dâng cúng lên tổ tiên, thần linh và các loại ma 

trong các nghi lễ để cảm tạ sự phù hộ của các thế lực siêu nhiên đối với cuộc sống 

con người cũng như với chăn nuôi, trồng trọt, v.v. Từ xưa tới nay, ẩm thực có giá 

trị kinh tế to lớn, ngay cả khi nó chưa trở thành hàng hoá thì các DTTS đã có hình 

thức trao đổi vật lấy vật. Ngày nay, các sản vật nông lâm nghiệp của đồng bào 

DTTS được chế biến thành các món ăn, đồ uống ngon, hấp dẫn đã đi lên bàn ăn 

của các nhà hàng, khách sạn, v.v. trở thành hàng hoá, phục vụ khách du lịch và 

nhu cầu ăn uống của chính người dân. Một khi tham gia vào chuỗi giá trị DLAT, 

lúc đó các sản phẩm ẩm thực hoặc quà lưu niệm được gia tăng giá trị kinh tế gấp 

nhiều lần. Người nông dân DTTS sẽ có thêm nhiều việc làm, gia tăng thu nhập, 

nâng cao đời sống, XĐGN. Đồng thời, người nông dân cũng được thúc đẩy để 

nâng cao năng lực sản xuất, hiểu biết kỹ thuật tiên tiến để sản xuất, chế biến sản 

phẩm ẩm thực; sản xuất nông nghiệp cũng phải thay đổi theo hướng trồng trọt, 

chăn nuôi sạch, theo các tiêu chuẩn đáp ứng VSATTP. Ẩm thực không chỉ có giá 

trị trong quan hệ của người sống với thế giới siêu nhiên, mà còn có giá trị cầu nối 

trong quan hệ giao tiếp, cộng cảm giữa người sống với người sống. Hầu hết các 

DTTS ở Điện Biên đều có sự cố kết cộng đồng rất cao, đặc biệt là những người 

sống trong cùng bản, cùng dòng họ, việc vui, việc buồn, trong các nghi lễ cúng, 

ngày tết, ngày lễ hội, v.v. đều có nhau, mời nhau ăn cơm, uống rượu, chia sẻ niềm 

vui, nỗi buồn.  

Theo kết quả khảo sát, đa số du khách trong nước tới Điện Biên năm 2021 

đã tỏ ra hài lòng hơn khi lưu trú tại các khách sạn lớn, bản VHDL và homestay. 

Họ hài lòng với ẩm thực tại các bản VHDL và homestay, đồng thời đánh giá cao 

về phong cách phục vụ của các khách sạn lớn. Khi thưởng thức ẩm thực Điện 

Biên, họ thích các món ăn dân tộc như: Cá nướng gập, thịt trâu sấy khô, gà xương 

đen, nộm hoa ban, rêu nướng, vịt om hoa chuối, xôi nếp nương, chè shan tuyết cổ 
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thụ Tủa Chùa, cà phê Mường Ảng, rượu Mông pê, v.v., nhưng họ cảm thấy khó 

ăn món nậm pịa, gỏi cá. Khi về, họ thích mua thịt trâu sấy khô, gạo nếp nương và 

gạo tám Điện Biên, mật ong rừng, rượu sâu chít, dược liệu như táo mèo khô, nấm 

ngọc cẩu khô, ba kích rừng, chuối hột khô, v.v. về làm quà cho người thân, bạn 

bè. Tuy nhiên, du khách cũng cho rằng khi tới Điện Biên nếu hàng ngày chỉ ăn 

toàn món ăn dân tộc thì cũng chóng “ngán”, cho nên họ vẫn ăn xen kẽ các món 

ăn du nhập nổi tiếng của các vùng miền, hoặc nước ngoài. 

Người dân các DTTS trong tỉnh được khảo sát đều cho rằng ngày nay ẩm 

thực dân tộc mình có sự biến đổi mạnh, có những món ăn bị mai một, trong khi 

có nhiều món ăn, đồ uống mới xuất hiện, cách chế biến món ăn, dụng cụ chế biến 

và các đồ đựng cũng thay đổi nhiều. Họ cũng biểu lộ sự đồng tình rằng VHAT 

dân tộc có thể tham gia vào hoạt động du lịch như một thành tố quan trọng, có thể 

làm cho khách hài lòng về chuyến đi của mình. Đa số người dân mong muốn được 

tham gia vào chuỗi cung ứng nguyên liệu cho sản phẩm ẩm thực, tuy nhiên họ lo 

lắng vì thiếu kiến thức, kỹ thuật để đáp ứng nền sản xuất nông nghiệp sạch, lo 

lắng về việc không có vốn đầu tư; cuối cùng là họ cần có một doanh nghiệp, HTX 

đứng ra tổ chức các hoạt động này để được tham gia.  

Trong những năm gần đây, tỉnh Điện Biên đã quan tâm tới việc bảo tồn, phát 

huy bản sắc văn hoá dân tộc gắn với phát triển KT-XH, ngành VHTTDL đã có 

nhiều hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc và 

đã có những thành quả bước đầu trong giai đoạn 2016-2020. Tuy nhiên, hoạt động 

bảo tồn, phát huy về VHAT các dân tộc còn ít được quan tâm đầu tư, hỗ trợ. Kinh 

doanh dịch vụ ẩm thực tại Điện Biên hiện nay vẫn hoạt động theo cách mạnh ai 

nấy làm, chưa được tổ chức thành hệ thống và rất hiếm cơ sở kinh doanh ăn uống 

theo hướng khai thác giá trị VHAT các DTTS. Du lịch Điện Biên chưa khai thác 

được tiềm năng giá trị VHAT vào du lịch là bởi thiếu quyết tâm và chưa có được 

sự quan tâm đúng mức của nhiều ngành liên quan. Hiện nay, chưa xây dựng được 

tour DLAT theo chuyên đề để khai thác ẩm thực các DTTS khác, trừ dân tộc Thái. 

Các cơ sở cung cấp dịch vụ ẩm thực hiện nay chủ yếu tập trung tại TP. Điện Biên 

Phủ và huyện Điện Biên, với các nhà hàng, khách sạn là chính; số lượng các bản 

VHDL và các homestay còn rất ít và cũng đều của dân tộc Thái; các món ăn, đồ 

uống cung cấp cho du khách chủ yếu là của dân tộc Thái. Điều này thể hiện tiềm 
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năng, thế mạnh của VHAT dân tộc Thái, nhưng cũng cho thấy sự đơn điệu về ẩm 

thực trong một tỉnh có 19 thành phần tộc người. 

Qua nghiên cứu về các giá trị ẩm thực các dân tộc ở Điện Biên, có thể thấy 

tỉnh Điện Biên không chỉ giàu tiềm năng du lịch tự nhiên, mà còn giàu tiềm năng 

du lịch văn hoá, trong đó có VHAT của 19 thành phần tộc người trong đại gia 

đình các dân tộc ở Điện Biên. Tỉnh Uỷ, HĐND, UBND trong nhiều năm nay đã 

ban hành các Nghị quyết, Đề án, Quyết định, Kế hoạch nhằm phát triển du lịch; 

các ngành liên quan, nhất là ngành VHTTDL đã có rất nhiều hoạt động bảo tồn, 

quảng bá văn hoá dân tộc và phát triển du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng 

của tỉnh. Nhận thức, quan điểm của lãnh đạo tỉnh và ngành chức năng về VHAT 

phục vụ phát triển du lịch và XĐGN đã thể hiện rõ trong công tác lãnh đạo và chỉ 

đạo không chỉ qua văn bản mà còn bằng hành động cụ thể. VHAT các tộc người, 

nhất là người Thái, Mông và Kinh, cùng với ẩm thực du nhập đang hàng ngày 

hiện diện trên bàn ăn của các cơ sở cung cấp dịch ẩm thực, thường xuyên được 

giới thiệu trong các sự kiện ẩm thực của vùng, miền, trong nước và quốc tế, thực 

sự mang lại hiệu quả trong công tác du lịch. Cùng với sự phát triển của loại hình 

DLCĐ, loại hình DLAT thực sự có tiềm năng phát triển lớn và đã bước đầu tham 

gia vào chuỗi giá trị du lịch trong tỉnh. Để mong muốn này trở thành hiện thực, 

Điện Biên đang thực sự cần một người “nhạc trưởng” tài năng để đưa VHAT các 

dân tộc tham gia vào bản hoà tấu chung của ngành du lịch tỉnh nhà. 

6. Kiến nghị  

Sau gần 3 năm nghiên cứu và khảo sát thực tế về VHAT tại một số dân tộc 

trong tỉnh Điện Biên, chúng tôi có một số kiến nghị để thúc đẩy bảo tồn, phát huy, 

quảng bá VHAT các dân tộc nhằm phục vụ phát triển du lịch và XĐGN ở Điện 

Biên như sau:  

1. Cần tiếp tục khảo sát, cập nhật thực tế và thường xuyên để nắm chắc 

tài nguyên ẩm thực, làm cơ sở cho việc hoạch định những hoạt động du lịch 

cụ thể ở Điện Biên cho sát với tình hình thực tế 

Kết quả của đề tài đã khảo sát, thu thập được các tư liệu về giá trị VHAT 

của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đó là những tư liệu cơ bản có thể 

giúp ích cho công tác quản lí và thúc đẩy hoạt động DLAT. Những tư liệu này 

không ngừng biến đổi theo không gian và thời gian, theo các nhóm dân tộc và 

vùng văn hóa nên cần thường xuyên có những điều tra bổ sung để nắm thật rõ, 



15 

 

thật chắc những thực tế về VHAT của tất cả các tộc người, mới xây dựng được 

những kịch bản du lịch cho phong phú và phù hợp với thực tế. Những tư liệu đã 

được thu thập trong báo cáo khoa học này tuy đã phong phú, tỷ mỉ nhưng cũng 

mới là cái gốc ban đầu, cần luôn được bổ sung tư liệu mới bao gồm những kiến 

thức ẩm thực bản địa độc đáo và lâu đời nay phát hiện đưa thêm vào danh mục. 

Những sáng tạo mới cần sàng lọc để làm phong phú thêm các kịch bản du lịch của 

Điện Biên. Tóm lại, tư liệu gốc về VHAT Điện Biên không phải là cuốn “Bách 

khoa toàn thư” về ẩm thực của Điện Biên “khô cứng” mà nó cần được thường 

xuyên bổ sung cho hoàn thiện, đưa vào những chất liệu và hoạt động ẩm thực 

sống động, hấp dẫn, mới lạ. Khám phá, gìn giữ và phát triển là việc cần phải quan 

tâm thường xuyên để làm cơ sở phát triển cho sáng tạo DLAT. Do đó, Tỉnh Uỷ, 

HĐND, UBND tỉnh cần chỉ đạo các ngành chức năng, nhất là Sở VHTTDL 

thường xuyên tổ chức thu thập, cập nhật thông tin về VHAT các dân tộc trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Tăng cường trải nghiệm trong hoạt động du lịch, đăc biệt là du lịch 

trải nghiệm VHAT, kết hợp du lịch với trải nghiệm khám phá tài nguyên ẩm 

thực xưa 

Trước đây trong hoạt động du lịch chúng ta mới chú trọng đến chặng đường 

mà du khách đến được điểm cần đến và kết thúc từng điểm theo lịch trình của 

người hướng dẫn. Nội dung của nó nghèo nàn, không phong phú, khách chỉ đến 

xem, rồi lại đến xem ở các điểm tiếp theo, nghĩa là chỉ “DU” (đi) là chính, còn 

phần “LỊCH” (nhận biết, lịch lãm, từng trải) thường bị xem nhẹ. Nay trong hoạt 

động du lịch toàn cầu, người ta vô cùng quan tâm đến nhu cầu hiểu biết của từng 

chuyến đi. Cảm nhận về các món ăn uống và cách thức nấu nướng, chế biến, nghi 

lễ ăn uống, cách làm ra các sản vật như chăn nuôi, trồng trọt, săn bắt, hái lượm và 

đánh cá, v.v. đều là những hoạt động thú vị và dem lại nhiều hiệu quả, góp phần 

khoe cho thế giới biết cái hay, cái đẹp, cái ngon lành trong ẩm thực Điện Biên về 

mọi mặt. Vì vậy, việc tổ chức những trải nghiệm như cùng tham gia trồng rau, 

canh tác, đi thu hái rau rừng, cây thuốc, đánh lưới, câu cá, nấu nướng các món ăn 

từ nguyên liệu có trong vườn nhà, v.v. là những trải nghiệm vô cùng đa dạng và 

đòi hỏi phải có những kịch bản hết sức sinh động và sáng tạo. Do đó, ngành 

VHTTDL cần không ngừng sáng tạo để tạo ra những chuỗi hoạt động trải nghiệm 

cho thật hấp dẫn. Hoạt động du lịch trải nghiệm đa dạng và phong phú cũng là cơ 
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hội vàng để đem lại thu nhập trực tiếp cho đồng bào DTTS và cho ngành du lịch 

Điện Biên. 

Giới thiệu các sản vật và các món ăn cho du khách là vấn đề cần làm thường 

xuyên, liên tục. Khách trong và ngoài nước khi du lịch Điện Biên cần dược giới 

thiệu các sản vật, giới thiệu các món ăn, ý nghĩa, lịch sử của từng món ăn và có 

thể cả nguồn gốc của nó. Có như vậy khách mới có hiểu biết và hứng thú thưởng 

thức. Khách sẽ biết cách ăn sao cho phù hợp và tốt nhất, tránh rủi ro cho khách 

như dị ứng, đau bụng do không hợp, v.v. Cần giải thích kỹ cho khách hiểu về các 

nguyên liệu trong một số món ẩm thực “khó ăn” như món pịa trâu, món gỏi cá 

suối, món côn trùng, v.v. để khách không còn sợ, lo ngại khi ăn các món này. Sở 

VHTTDL cần chỉ đạo các cơ quan của Sở thiết kế, phát hành các tài liệu giới thiệu 

toàn diện về các món ăn đặc trưng của các dân tộc trong tỉnh, nhất là các món ăn 

đang phổ biến hiện nay, trước tiên là trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, thị xã 

Mường Lay và thị trấn các huyện. Chú ý thiết kế sách nhỏ, gọn, cách viết đơn 

giản, dễ hiểu kèm theo hình ảnh hoặc mô hình, v.v. 

3. Cần bảo vệ và phát triển các nguồn nguyên liệu cho ẩm thực Điện 

Biên 

Các nguyên liệu tự nhiên đặc thù của Điện Biên dùng để chế tác các món ăn 

mang sắc thái Điện Biên chính là các sản phẩm của lòng chảo Điện Biên, chúng 

tồn tại trong hệ sinh thái rừng núi, sông suối rất đặc trưng của Điện Biên. Những 

sản vật du nhập từ các nơi khác đến nhưng qua quá trinh chọn lọc, chăm sóc nó 

đã cho ra những sản vật có phẩm chất đặc biệt khác với các vùng địa lí khác. Cây 

lúa và hệ thống các loại giống ngũ cốc như giống lúa, ngô ở Điện Biên đã nổi 

tiếng trong cả nước; giống lúa hoang dã ở Điện Biên là nguồn gen quý để lai tạo 

ra những dòng lúa có giá trị; cây chè shan tuyết cổ thụ cũng là chè hoang dã; các 

loại cây gia vị thu hái từ tự nhiên hoặc gieo trồng trong vườn nhà mang tính bản 

địa sâu sắc. Dê núi và trâu, bò ở Điện Biên có chất lượng cao vì được chăn thả 

trong một hệ sinh thái đặc thù của Điện Biên; thịt trâu nuôi trong vùng lòng chảo 

Điện Biên cho loại thịt ngon đặc biệt, món da trâu chế biến cho hương vị độc đáo. 

Nhiều du khách cho rằng đi du lịch vùng núi rừng thì ẩm thực phải có các đặc sản 

núi rừng. Tuy nhiên, ngày nay động vật hoang dã bị cấm săn bắt, nên có thể chăn 

nuôi chúng theo lối bán hoang dã đúng quy định pháp luật để tạo nguồn thức ăn 

“Của rừng, món đồng rừng” như lợn rừng chăn thả theo lối nguyên thủy, các giống 
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gà đặc sản, gà xương đen, nhím, cầy, hươu, nai, v.v. nuôi nhốt trong không gian 

rừng để làm phong phú thêm danh mục ẩm thực có tính chất núi rừng. Vì vậy, Sở 

NNPTNT cần phối hợp với Sở VHTTDL và chính quyền địa phương nỗ lực bảo 

tồn, phục tráng các giống cây, con bản địa có giá trị kinh tế cao góp phần lưu giữ 

nguồn gen quý và mở ra hướng đi mới trong sản xuất các sản phẩm cây bản địa 

có giá trị kinh tế cao, làm nguồn nguyên liệu cho ẩm thực dân tộc. Việc nghiên 

cứu phục tráng, bảo tồn nguồn gen cây, con bản địa có giá trị cao không chỉ phục 

vụ mục tiêu phát triển kinh tế bền vững của tỉnh mà còn mang giá trị văn hóa, bảo 

tồn những sản vật quê hương. Thực hiện hỗ trợ phát triển các nguồn gen quý của 

địa phương để phát triển hàng hóa, xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu 

các sản phẩm có nguồn gốc đặc thù địa phương sẽ gia tăng được giá trị kinh tế 

của hàng hoá, giúp người dân XĐGN. Chính quyền các địa phương cần nghiên 

cứu, xem xét xây dựng các khu chuyên canh chăn nuôi, trồng trọt các cây, con 

giống bản địa để phục vụ du khách, xã nào có quỹ đất rừng rộng thì khoanh vùng 

nuôi gia súc, kết hợp với bảo vệ rừng; trồng các loại măng, rau rừng đặc trưng, 

ngon miệng nhưng đã khan hiếm trong tự nhiên. 

4. Tăng cường hoạt động liên kết, liên ngành với du lịch ẩm thực ở Điện 

Biên 

Ngày nay, trong mọi hoạt động kinh tế, muốn có hiệu quả đều phải liên kết, 

liên ngành. Trong DLAT chúng ta cũng cần có những sáng tạo liên ngành. Những 

hoạt động văn nghệ trong sinh hoạt ẩm thực đã được chú trọng nhưng chưa xây 

dựng được các nội dung kịch bản cho thật phong phú. Ở Điện Biện mới chỉ có 

một số điểm tổ chức uống rượu cần, múa sạp, múa xoè, mời rượu trong không 

gian nhà sàn đôi khi còn rất giản đơn, làm cho có, chứ không chú trọng đến chất 

lượng của các hoạt động ca múa nhạc, tiệc tùng. DLAT cần kết hợp với ngành 

Bảo tàng, ngành Dân tộc học, Khảo cổ học để tổ chức các hoạt động ẩm thực theo 

mô hình cung đình, mô hình đám cưới, đám hỏi, ăn tết dân tộc. Dựa theo các sự 

kiện lịch sử đã có, ví dụ dẫn khách thăm Mường Phăng có thể tổ chức tái hiện 

“Tiệc mừng chiến thắng Điện Biên” theo thực đơn bữa tiệc khao quân của Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp; đến Mường Pồn nơi Bế Văn Đàn hy sinh đã ghi vào sử 

sách, du khách được chụp ảnh trong vườn cam chín đỏ, thưởng thức hoa quả của 

địa danh Him Lam, Hồng Cúm, Mường Pồn, v.v. Bố trí cho khách có điều kiện 

mua các sản phẩm du lịch làm quà trong các bản có di tích lịch sử, di tích cách 
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mạng, v.v. Phục dựng lại những bữa tiệc cung đình của Đèo Văn Long (1887-

1975; một thủ lĩnh người Thái và là lãnh chúa của Khu tự trị Thái ở Đông Dương) 

với các món ăn cầu kì, bát đĩa sang trọng, xa hoa, nội thất theo mẫu xưa mà bảo 

tàng có đủ tư liệu để phục dựng. Từ những món ăn đã biết, phải kịch bản hóa và 

lồng ghép thành các nội dung du lịch cho nhẹ nhàng lí thú, có ý nghĩa sâu sắc. 

Những liên kết giữa hoạt động ẩm thực với ngành sản xuất chế biến hoa quả đặc 

sản, các hoa quả sấy khô, hương liệu, dược liệu, hoa quả đặc sản là một trong 

những đầu ra vô cùng quan trọng, là đầu ra ngay tại chỗ, giúp cho các HTX nông 

nghiệp kiểu mới đảm bảo đầu ra cho nông nghiệp theo đường du lịch. Tóm lại, 

muốn phát triển du lịch trở thành một ngành có sức mạnh đem lại lợi ích cho kinh 

tế du lịch thì cần mở rộng liên kết, liên ngành và đa ngành một cách chủ động, 

năng động và sáng tạo, đặc biệt là các ngành VHTTDL, NNPTNT, Công Thương, 

v.v. nếu chỉ bó lại theo lối cũ thì không thể phát triển được. 

5. Mở rộng giao lưu du lịch ẩm thực giữa các khu vực, vùng miền và 

quốc tế  

Hoạt động du lịch mỗi vùng miền, khu vực trong nước và quốc tế có những 

đặc thù khác nhau. Việc mở rộng giao lưu DLAT sẽ đem lại sự phong phú cho 

mọi hoạt động của mỗi địa phương. Tại Điện Biên, các cấp chính quyền có thể 

khuyến khích tổ chức nhiều nhà hàng, quán ăn đặc sản không chỉ của các dân tộc 

ở Điện Biên mà còn đem các sản phẩm từ nơi khác về để bà con cả nước, khách 

nước ngoài đến Điện Biên không chỉ biết các thực đơn của Điện Biên mà còn có 

cơ hội thưởng thức rất nhiều món ăn, đồ uống của các vùng miền khác trên đất 

nước Việt Nam và cả sản vật các nước khác. Điên Biên là tỉnh có biên giới với 

Lào và Trung Quốc, cũng cần đẩy mạnh những hoạt động giao lưu ẩm thực với 

các nước láng giềng cũng như các nước khác để tăng cường hiểu biết lẫn nhau và 

phát triển kinh tế mạnh mẽ. 

Trong tương lai phát triển, có nhiều du khách trong và ngoài nước đến du 

lịch Điện Biên. Có những du khách khi đến Việt Nam, họ chỉ đến Điện Biên rồi 

đi nơi khác. Bởi vậy, lúc này Điện Biên sẽ có thêm một hoạt động khác nữa đó là 

giới thiệu cho khách về “Ẩm thực Việt Nam thu nhỏ” tại Điện Biên, trong đó các 

món ăn vùng miền, các đặc sản khác nhau trong cả nước được chế biến và giới 

thiệu tại Điện Biên. Nếu Điện Biên làm dược điều này thì sẽ có cơ hội không chỉ 

cho khách trong nước, ngoài nước mà ngay cả người dân trên địa bàn tỉnh cũng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Th%C3%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Khu_t%E1%BB%B1_tr%E1%BB%8B_Th%C3%A1i
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có cơ hội để giao lưu, trao đổi và thưởng thức các giá trị ẩm thực ở các nơi khác. 

Hiện nay, do nhu cầu tự nhiên mà tại Điện Biên đã có nhưng nhà hàng đặc sản du 

nhập và khai thác các món ăn từ các nơi khác như: Bún bò Huế, bún cá Hải Phòng, 

miến lươn xứ Nghệ, phở bò Nam Định, phở Lý Quốc Sư, cá Hồi Sa Pa, v.v. Việc 

giao lưu và trình diễn các loại hình ẩm thực vùng miền sẽ làm gia tăng giá trị kinh 

tế và văn hóa trong DLAT Điện Biên. Do đó, ngành VHTTDL cần chú ý để 

khuyến khích phát triển các sản phẩm ẩm thực vùng miền. 

6. Xây dựng các bản VHDL, các homestay, resort với các phong cách 

độc đáo 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có rất ít homestay, một số gia đình tổ chức 

homestay nhưng mang tính tự phát, thiếu kiến thức về cảnh quan, về ẩm thực, 

VSATTP nên chất lượng dịch vụ du lịch chưa cao và nếu không tổ chức và kiểm 

soát tốt có thể mang đến rủi ro. Vì vậy, Sở VHTTDL cần một mặt phát triển thêm 

nhiều homestay ở các dân tộc, đồng thời tham vấn các chuyên gia trong đó có 

chuyên gia ẩm thực và tìm ra những thiết kế độc đáo có giá trị cao cho homestay. 

Các hoạt động trải nghiệm trong homestay cần phong phú hơn. Có thể tổ chức 

nấu nướng trong vườn nhà kết hợp với tham gia hoạt động canh tác trong vườn 

nhà. Qua đó, du khách có thể hiểu biết sâu sắc hơn về hệ cây nhà lá vườn, tự tay 

nhổ sắn, hái đu đủ, bắt cá, v.v. chế biến bằng cách nướng, xào, nấu, v.v. ngay tại 

nhà với gia đình đón khách, v.v. Có thể tổ chức du lịch vào rừng thu hoạch rau 

rừng, nấm, các loại củ, v.v. Tạo một chuyến đi rừng, thu hái sản vật ẩm thực từ 

rừng và học hỏi về các cỏ cây hoa lá ăn được đem về nhà chế biến. Có thể đưa 

khách đến thăm những cơ sở sản xuất quà bánh, chẳm chéo hay xem gói bánh, giã 

giò, giã bánh dầy, làm bánh đa, v.v. 

Các hoạt động lễ hội ở Điện Biên rất phong phú, ngành VHTTDL cần nghiên 

cứu kỹ, tiến hành phục dựng, quy chuẩn hóa để có thể tổ chức trình diễn các hoạt 

động lễ hội có liên quan đến ẩm thực tùy theo quy mô du lịch và thời điểm có lễ 

hội tại các bản VHDL, các homestay. Những hoạt động này ngoài ăn uống còn có 

phần nghi lễ, nghi thức nên cần có những kịch bản chi tiết để áp dụng vào hoạt 

dộng du lịch. Khách có thể tham gia và đóng những vai khác nhau trong nghệ 

thuật trình diễn, ví dụ vai của già làng, thầy cúng trong nghi lễ, v.v. Tương tự, có 

thể tái hiện các đám hỏi, đám cưới của các dân tộc, hoặc các nghi lễ trong lễ mừng 

cơm mới, tết té nước, tết dân tộc, v.v. để du khách trải nghiệm, đóng vai, v.v. 
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7. Tổ chức nghiên cứu tạo ra các quà tặng ẩm thực đa dạng 

Quà tặng ăn được, uống được luôn là nhu cầu của du khách nhưng chưa thật 

sự được chú ý. Gần đây, trong các siêu thị ở Điện Biên, HTX quà Điện Biên và 

nhiều cơ sở chế biến ẩm thực đã xuất hiện một số loại hình quà tặng khá phong 

phú như: Thịt trâu sấy, lạp xường, chẳm chéo khô; các loại mứt dứa, mận, xoài; 

các loại hoa quả sấy khô, sấy dẻo làm từ nguyên liệu địa phương; măng khô, miến 

dong, nấm hương, mộc nhĩ rừng, đông trùng hạ thảo; một số loại rượu bổ, rượu 

thuốc và rượu các loại; các loại cà phê, trà, mắc ca, v.v. Quà tặng ẩm thực và các 

sản phẩm chế biến từ các nguyên liệu địa phương được sấy khô, đóng lọ kín, đóng 

túi hút chân không, có nhãn mác đầy đủ các thông tin từ xuất xứ tới hạn dùng, v.v. 

bảo quản rất tiện lợi, đảm bảo VSATTP, là nguồn lợi kinh tế du lịch, kinh tế nông 

nghiệp có thể đem lại lợi ích tại chỗ rất lớn. Các ngành VHTTDL, ngành 

NNPTNT, ngành Công Thương, ngành Y tế, v.v. cần nghiên cứu, hướng dẫn, hỗ 

trợ các cơ sở tổ chức hợp lí, khoa học và chế biến được các sản phẩm ẩm thực có 

chất lượng cao. Đây chính là nơi tạo ra các giá trị gia tăng giúp đồng bào DTTS 

giảm nghèo và làm giàu từ DLAT mà lâu nay chưa được chú trọng.  

8. Phát triển các sản phẩm độc đáo, cao cấp có nguồn gốc nước ngoài 

nhưng được sản xuất và chế biến ở Điện Biên để phục vụ du khách 

Cây cà phê, cây mắc ca và nhiều sản vật khác có nguồn gốc nước ngoài 

nhưng khi gieo trồng, chăm sóc, chế biến ở Điện Biên, người dân đã tạo ra những 

đặc sản vô cùng sinh thái và có giá trị cao. Ví dụ, cà phê quốc tế Hồng Kỳ, cà phê 

Hà Chung hoặc một vài thương hiệu cà phê khác đã được Hiệp hội cà phê thế giới 

công nhận và có giá trị cao. Mắc Ca Điện Biên được đưa vào trồng thử nghiệm 

diện hẹp từ năm 2002, rất thích hợp với thổ nhưỡng, khí hậu ở Tây Bắc và đem 

lại giá trị kinh tế lớn, giúp nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Được mệnh 

danh là "nữ hoàng của quả khô", mắc ca là nhãn hiệu độc quyền của Công ty cổ 

phần đầu tư phát triển Mắc Ca và Giống cây lâm nghiệp Điện Biên. Sản phẩm 

được sản xuất theo quy trình nghiêm ngặt, ứng dụng công nghệ mới nhất, đảm 

bảo luôn thơm ngon, đậm đà hơn so với các sản phẩm mắc ca trên thị trường mà 

vẫn giữ nguyên được hàm lượng chất dinh dưỡng có trong hạt. Quan tâm sản xuất 

những sản phẩm cao cấp này để phục vụ du khách là cơ hội tốt cho phát triển 

DLAT của Điện Biên. Do đó, ngành VHTTDL cần phối hợp với các ngành 

NNPTNT, ngành Công Thương để hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý và kỹ thuật để các 

loại sản phẩm có nguồn gốc nước ngoài phát triển tốt trên địa bàn, phục vụ cho 

loại hình DLAT của tỉnh. 


