
Vietnam J. Agri. Sci. 2021, Vol. 19, No. 12: 1662-1671 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2021, 19(12): 1662-1671 
www.vnua.edu.vn 

 

1662 

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRƯỚC  

VÀ SAU DỊCH COVID-19: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI MỘC CHÂU, SƠN LA 

Nguyễn Minh Đức, Trần Nguyên Thành
*
 

Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*
Tác giả liên hệ: trannguyenthanh@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 05.05.2021 Ngày chấp nhận đăng: 29.10.2021 

TÓM TẮT 

Tăng cường sự tham gia của người dân vào phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) là giải pháp để phát triển du 

lịch bền vững, vừa để bảo tồn văn hóa bản địa, vừa giúp đỡ nâng cao đời sống của đồng bào các dân tộc, nhất là 

những vùng có đa dạng bản sắc văn hóa như Mộc Châu, Sơn La, đặc biệt trong bối cảnh Covid-19. Nghiên cứu này 

được triển khai trong bối cảnh Covid-19 tại Việt Nam đã cơ bản được khống chế để đánh giá sự thay đổi của người 

dân trong quá trình tham gia làm du lịch trước và trong thời kỳ Covid-19. Phương pháp thống kê mô tả được sử 

dụng để phân tích thông tin thu thập từ 198 hộ dân. Kết quả chỉ ra rằng đa phần các hộ dân chỉ tham gia vào các 

hoạt động phát triển du lịch cộng đồng của địa phương ở mức độ cưỡng chế hoặc thụ động theo thang đo của 

Tosun và sự tham gia này không có sự thay đổi đáng kể so với thời kỳ tiền Covid. Nguyên nhân của việc này là do 

người dân ở đây vẫn có tâm lý ỷ lại vào chính quyền địa phương, mức độ liên kết với các bên tham gia trong DLCĐ 

thấp, cũng như thu nhập từ du lịch của hộ ít chịu ảnh hưởng lớn từ dịch Covid-19. Một số giải pháp khuyến khích sự 

tham gia của người dân đã được đề xuất. 

Từ khóa: Phát triển du lịch cộng đồng, sự tham gia của người dân, Covid-19. 

People’s Participation in Community-Based Tourism Development  
in the Pre-And Post Covid-19 Pandemic: Case Study in Moc Chau, Son La 

ABSTRACT 

Enhancing people’s participation in community-based tourism (CBT) development process is a solution to 

develop a sustainable tourism, to preserve the indigenous culture and improve the lives of ethnic minorities, 

particularly in region of cultural diversity of Moc Chau, Son La, especiallly in the context of Covid-19 pandemic. This 

study was carried out to assess people's change in tourism participation before and during the Covid-19 period. The 

people’s participation assessment was done by analyzing the information gathered from 198 households using 

descriptive statistics. The findings demonstrated that the participation level in CBT development activities was 

extremely poor or at induced level of Tosun's typology. The participation in the post-Covid-19 pandemic was similar 

to the pre-Covid period. This was due to people’s dependency on the local government, low degree of linkages of the 

stakeholders in the CBT as well as low effect of the the Covid-19 pandemic on the household's income from tourism. 

Keywords: Community-based tourism development, people’s participation, Covid-19 pandemic, Moc Chau district. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lðch dựa vào cộng đồng (Community-

based tourism - CBT) hay du lðch cộng đồng 

(DLCĐ) là hình thức du lðch “do cộng đồng làm 

chû/quân lý và mang läi lợi ích cho cộng đồng” 

(Goodwin & Santilli, 2009). Nhiều nghiên cứu 

đã chî ra DLCĐ giúp câi thiện điều kiện kinh tế 

cho đða phþơng (Lee, 2013; Dodds & cs., 2018) 

thông qua việc täo thêm việc làm bên cänh các 

lïnh vực truyền thống (Spenceley & Meyer, 

2012) và bán các sân phèm cûa đða phþơng 

(Spenceley & Meyer, 2012; Lee, 2013). Tÿ đò, 

DLCĐ gòp phæn xòa đòi giâm nghèo cho các khu 

vực nông thôn (Croes, 2014). Bên cänh đò, phát 

triển DLCĐ gòp phæn bâo tồn đþợc các giá trð 
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vën hòa cûa cộng đồng (Brunt & Courtney, 

1999). Ngoài ra, DLCĐ nång cao nhên thức cûa 

ngþời dân về việc duy trì cânh quan, môi trþờng 

thân thiện, tÿ đò giúp bâo vệ môi trþờng (Lee & 

cs., 2013). Nhþ vêy, DLCĐ đòng vai trñ quan 

trọng trong phát triển bền vững täi đða phþơng 

thông qua những đòng gòp cho phát triển cộng 

đồng (Lee & Jan, 2019). Tuy nhiên, du lðch và 

du lðch cộng đồng có thể mang đến những tác 

động không mong muốn nhþ bçt bình đîng về 

thu nhêp tÿ du lðch (Alam & Paramati, 2016), 

hay sự “suy giâm giá trð tự nhiên và/hoặc vën 

hòa” (Lloyd & Morgan, 2008). Thêm vào đò, 

trong bối cânh đäi dðch Covid-19 diễn biến phức 

täp câ trong và ngoài nþớc, hình thức DLCĐ 

cüng chðu những ânh hþởng nhçt đðnh. Du lðch 

và DLCĐ bð giâm doanh thu một cách rõ rệt 

(Lendelvo & cs., 2020). Cý thể, dðch Covid-19 

khiến cho lþợng khách du lðch sýt giâm, ngþời 

dån đða phþơng mçt việc làm và các hoät động 

khác không thể trở läi träng thái bình thþờng 

trþớc đäi dðch (Stone & cs., 2021). Điều này là 

do các chính phû đã cò những chính sách hän 

chế đi läi để có thể kiểm soát dðch bệnh 

(Higgins-Desbiolles, 2020). Và du lðch, để chuèn 

bð cho tþơng lai, cæn sự phát triển bền vững ở 

mọi khía cänh (WTO, 2020). Nhiều nghiên cứu 

về du lðch đã chî ra rìng sự tham gia cûa cộng 

đồng là “một yếu tố quan trọng để đät đþợc 

thành công låu dài” täi các điểm du lðch 

(Ritchie, 1988) và là một “hình méu lý tþởng” 

cho du lðch (Prentice, 1993). Điều này cò đþợc là 

do sự tham gia cûa cộng đồng vào phát triển du 

lðch sẽ giúp gia tëng sự bình đîng trong phân 

phối thu nhêp, câi thiện sự dân chû trong việc 

ra quyết đðnh và phù hợp hơn với nhu cæu lâu 

dài cûa cộng đồng (Brohman, 1996).  

Huyện Mộc Châu, tînh Sơn La là đða 

phþơng cò nhiều dân tộc với các đặc trþng vën 

hòa đa däng và cüng là đða phþơng cò nhiều 

điểm thëm quan du lðch nổi tiếng (Phäm Thð 

Cèm Vån, 2018). Tính đến nëm 2019, DLCĐ đã 

đòng gòp vào việc täo việc làm cho 5.000 lao 

động, thu hút 1,2 triệu lþợt khách và täo ra 

1.100 tỷ đồng doanh thu cho cộng đồng hàng 

nëm (Thu Thùy, 2020). Các sân phèm DLCĐ täi 

đåy bao gồm: dã ngoäi gín với nông nghiệp, 

thëm quan các thíng cânh täi đða phþơng, 

homestay và trâi nghiệm vën hòa bân làng, 

trþng bày và bán đặc sân dân tộc (Phäm Thð 

Cèm Vân, 2018). Đã cò một số nghiên cứu về du 

lðch dựa vào cộng đồng trên đða bàn (Đỗ Tuyết 

Ngån & Dþơng Mänh Cþờng, 2017; Chử Thð 

Thu Hà, 2018; Phäm Thð Cèm Vân, 2018) 

nhþng đều chî têp trung vào khía cänh giá trð 

kinh tế mà hoät động du lðch mang läi. Đối với 

đánh giá sự tham gia vào phát triển DLCĐ, 

nhóm nghiên cứu chþa tìm thçy một nghiên cứu 

cý thể nào đþợc triển khai täi đåy. Mặt khác, để 

đối phó với dðch bệnh vào tháng 3/2020, UBND 

huyện Mộc Châu quyết đðnh dÿng tçt câ các 

hoät động đòn khách du lðch. Quyết đðnh này 

chî đþợc nới lóng khi dðch đã cò dçu hiệu đþợc 

kiểm soát. Tuy nhiên, điều này cüng ânh hþởng 

rçt lớn đến ngành du lðch cûa đða phþơng. Cåu 

hói đặt ra ở đåy là sự tham gia cûa cộng đồng 

vào phát triển du lðch đã thay đổi ra sao dþới 

tác động cûa đäi dðch? Do vêy, nghiên cứu về sự 

tham gia cûa cộng đồng trong bối cânh đäi dðch 

Covid-19 là điều cæn thiết để trâ lời câu hói này. 

Sự tham gia cûa cộng đồng là thuêt ngữ bao 

hàm đa chiều và đa lïnh vực (Tosun, 2000). Sự 

tham gia cûa cộng đồng, theo Van Til (1984), là 

hành động tự nguyện dựa trên quyền và nghïa 

vý cûa công dân. Các nghiên cứu về sự tham gia 

đa phæn hþớng đến mức độ phân quyền trong ra 

quyết đðnh (Arnstein, 1969; Pretty, 1995; Tosun, 

1999). Đặc biệt, trong phát triển du lðch, Tosun 

(1999) cho rìng sự tham gia cûa cộng đồng là sự 

tham gia vào việc ra quyết đðnh cho hoät động 

lêp kế hoäch phát triển du lðch. Hoät động lêp 

kế hoäch phát triển du lðch bao hàm nhiều bþớc, 

cý thể là nhên diện giá trð du lðch, hoät động tổ 

chức và quâng bá, triển khai thực hiện và kiểm 

tra đánh giá (Reid & cs., 2004). Nhþ vêy, nghiên 

cứu này đánh giá sự tham gia cûa cộng đồng vào 

phát triển DLCĐ thông qua việc đánh giá mức 

độ tham gia vào tÿng giai đoän lêp kế hoäch 

phát triển du lðch. 

Nghiên cứu này là nghiên cứu đæu tiên 

đánh giá về sự tham gia cûa ngþời dân trong 

phát triển DLCĐ dựa trên cách tiếp cên cûa 

Arnstein (1969); Tosun (1999); Reid & cs. (2004) 

täi đða bàn huyện Mộc Châu và là nghiên  

cứu đæu tiên về sự tham gia trong phát triển 

DLCĐ đþợc triển khai trong bối cânh đäi dðch  
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Covid-19. Nghiên cứu đþợc triển khai nhìm 

mýc đích đánh giá sự thay đổi về mức độ tham 

gia cûa ngþời dân trong phát triển du lðch cộng 

đồng täi Mộc Chåu, Sơn La trþớc và sau khi đäi 

dðch Covid-19 xây ra. Tÿ đò, đề xuçt các chính 

sách phù hợp cho phát triển DLCĐ trong bối 

cânh “bình thþờng mới” hêu Covid-19. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Khung phân tích  

Nghiên cứu phân tích sự tham gia cûa cộng 

đồng vào các khâu cûa lêp kế hoäch phát triển, 

bao gồm: nhên diện giá trð du lðch, phát triển và 

quâng bá sân phèm du lðch, triển khai thực hiện 

và kiểm tra, đánh giá (Reid & cs., 2004). Có 

nhiều thang đo để đánh giá mức độ tham gia. 

Pretty (1995) phân tích mức độ tham gia ở bây 

cçp độ, bao gồm: Tham gia thý động, Tham gia 

cung cçp thông tin, Tham gia tþ vçn, Tham gia 

vì þu đãi vêt chçt, Tham gia các hoät động chức 

nëng, Tham gia tþơng tác, Tham gia chû động. 

Trong khi đò, Arnstein (1969) đề xuçt thang đo 

gồm bây cçp độ tþơng ứng với ba hình thức 

chính, bao gồm: Không tham gia với cçp độ Bð 

điều khiển và Liệu pháp; Tham gia mang tính 

hình thức với cçp độ Đþợc thông tin, Tham vçn 

và Động viên; Đþợc trao quyền với cçp độ Đối tác, 

Ủy quyền và Điều khiển. Đối với tham gia trong 

phát triển du lðch, Tosun (1999) đề xuçt thang đo 

gồm ba cçp độ: Cþỡng chế tham gia, Tham gia 

thý động và Tham gia tự nguyện. Câ ba thang đo 

đều có thể sử dýng để thay thế và bổ sung cho 

nhau vì ba cçp độ cûa thang đo do Tosun đề xuçt 

tþơng ứng với ba hình thức tham gia cûa 

Arnstein hay bây cçp độ cûa Pretty (Tosun, 2006; 

Marzuki & Hay, 2013; Zhang & cs., 2013). Tuy 

nhiên, các thang đo cûa Arnstein hay Pretty 

dùng để đo mức độ tham gia vào các hoät động 

phát triển nói chung chứ không đề cêp đến một 

lïnh vực cý thể nào, trong khi thang đo cûa 

Tosun đþợc thiết kế đặc biệt cho lïnh vực di lðch 

(Tosun, 2006). Dù vêy, thang đo cûa Tosun mang 

tính khái quát cao nên trong các nghiên cứu, việc 

kết hợp giữa hai hoặc nhiều thang đo là cæn 

thiết. Bên cänh đò, nghiên cứu têp trung vào 

đánh giá mức độ về sự tham gia trong công tác 

lêp kế hoäch phát triển du lðch cộng đồng nên sử 

dýng thang đo cûa Arnstein, sau đò quy đổi ra 

thang đo cûa Tosun để phân tích. 

2.2. Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu lựa chọn 3 xã, thð trçn cûa 

huyện Mộc Chåu, Sơn La để tiến hành khâo sát, 

bao gồm: Thð trçn Nông trþờng Mộc Châu, xã 

Mþờng Sang và xã Đông Sang. Đåy là 3 khu vực 

đþợc đánh giá là giàu tiềm nëng du lðch do có 

nhiều điểm thëm quan hçp dén cüng nhþ đa 

däng trong bân síc vën hòa (Đỗ Tuyết Ngân & 

Dþơng Mänh Cþờng, 2017; Phäm Thð Cèm Vân, 

2018). Tổng số hộ dån trên đða bàn điều tra là 

11.266 hộ (Chi cýc Thống kê huyện Mộc Châu, 

2020). Theo Israel (1992), với kích thþớc tổng 

thể là 11.266, mức ý nghïa 95% và khoâng sai số 

là ± 10% thì số lþợng quan sát tối thiểu là 99. 

Nghiên cứu này đã lựa chọn số hộ điều tra là 

198 hộ. Các hộ này đþợc lựa chọn ngéu nhiên 

với giâ đðnh là tçt câ các hộ dån trên đða bàn 

nghiên cứu đều tham gia các hoät động CBT ở 

các cçp độ khác nhau. Các câu hói đþợc hói dựa 

trên hai mốc thời gian là nëm 2019, khi dðch 

Covid-19 chþa xuçt hiện và nëm 2020, khi dðch 

Covid-19 xuçt hiện täi Việt Nam. Do đþợc tiến 

hành khâo sát vào cuối nëm 2020, nghiên cứu 

giâ đðnh rìng täi thời điểm trâ lời, đã cò sự thay 

đổi về mức độ tham gia cûa các hộ dân vào phát 

triển du lðch dựa vào cộng đồng.  

Nghiên cứu sử dýng phþơng pháp thống kê 

mô tâ để tiến hành phân tích. Kiểm đðnh hai tỷ 

lệ đþợc sử dýng để so sánh sự thay đổi về tỷ lệ 

các hộ dân tham gia ở các mức độ khác nhau 

giữa nëm 2019 (thời điểm trþớc khi dðch  

Covid-19 bùng phát) và nëm 2020 (thời điểm 

dðch bùng phát và xuçt hiện ở Việt Nam). Kiểm 

đðnh đþợc thực hiện nhþ sau: 

- Bþớc 1: Tính tî lệ hộ ở tÿng mức độ tham 

gia tÿng nëm 

i,t

i,t

t

n
p

N
  

Với pi,t: Tî lệ hộ có mức độ tham gia i ở nëm 

t (i = 0: hộ tham gia ở mức cþỡng chế; i = 1: hộ 

tham gia ở mức thý động; i = 2: hộ tham gia ở 
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mức tự nguyện); ni,t: số hộ tham gia ở mức độ i ở 

nëm t; Nt: tổng số hộ nëm t (Nt = 198). 

- Bþớc 2: Kiểm đðnh sự khác biệt giữa tî lệ ở 

2 nëm với: 

H0: pi,2020 - pi,2019 = 0. 

Để phân loäi mức độ tham gia, nghiên cứu 

sử dýng các câu hói lựa chọn trong tÿng giai 

đoän cûa phát triển DLCĐ. Các mức độ tham 

gia đþợc đánh giá bìng câu trâ lời tþơng ứng tÿ 

1 đến 8 trong thang đo cûa Arnstein: 1 - Không 

tham gia (điều khiển); 2 - Tham gia nhþng 

không nghe, không đòng gòp ý kiến (liệu pháp); 

3 - Tham gia, nghe, nhþng không đòng gòp ý 

kiến (đþợc thông tin); 4 - Cò đòng gòp ý kiến 

nhþng ý kiến không đþợc ghi läi (tham vçn); 5 - 

Cò đòng gòp ý kiến và ý kiến đþợc ghi läi (động 

viên); 6 - Bàn bäc với cán bộ để đþa ra ý kiến 

(đối tác); 7 - Tự đòng gòp ý kiến (ûy quyền); 8 - 

Tự tổ chức họp và tự thâo luên, không có sự 

xuçt hiện cûa cán bộ (điều khiển). Sau đò, các 

câu trâ lời này đþợc quy đổi sang thang đo cûa 

Tosun: Nếu câu trâ lời là 1 hoặc 2 thì là mức 

cþỡng chế tham gia. Nếu câu trâ lời là 3, 4, hoặc 

5 thì là mức độ thý động. Nếu câu trâ lời là 6, 7, 

hoặc 8 thì hộ ở mức tự nguyện. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm của các hộ điều tra 

Bâng 1, 2 và 3 cung cçp khái quát chung về 

các hộ đþợc khâo sát. Nhìn chung, đa phæn các hộ 

dån đþợc khâo sát có mức sống trên trung bình 

(95,5%) với số lþợng nhân khèu trung bình gæn 4 

ngþời/hộ, trong đò cò khoâng 2-3 ngþời trong độ 

tuổi lao động. Cò đến 67,67% chû hộ là nam giới 

với trình độ học vçn trung bình là 9,82 nëm đi học. 

Độ tuổi trung bình cûa các chû hộ là 44,09 và các 

hộ cüng cò khoâng 1.425,49m2 diện tích lúa nþớc, 

7.486,76m2 diện tích nþơng réy. Trong đò, mức  

độ kinh tế cý thể cûa các hộ nhþ trong bâng 2. 

 

Nguồn: Tổng hợp từ Arnstein (1969); Tosun (1999); Reid & cs. (2004). 

Hình 1. Khung phân tích sự tham gia của người dân vào phát triển DLCĐ 

Phát triển  

và quảng bá sản phẩm du lịch  

Triển khai thực hiện  

và kiểm tra, đánh giá  

Nhận diện giá trị du lịch 

- Xác định lợi ích của CBT 

- Xác định lợi thế làm du lịch 

Tham gia  

tự nguyện 

Tham gia 

thụ động 

Cưỡng chế  

tham gia 

Người dân  

điều khiển 

Ủy quyền 

Đối tác 

Tham vấn 

Được thông tin 

Liệu pháp 

Bị điều khiển 

Động viên 

Phát triển du lịch Sự tham gia của người dân 
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Bâng 1. Đặc điểm của các hộ điều tra 

Tiêu chí Đơn vị tính Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn 

Số nhân khẩu Người 3,87 1,42 

Số người trong tuổi lao động Người 2,73 1,00 

Giới tính của chủ hộ 1: nam; 0: nữ 67,67% - 

Tuổi của chủ hộ  44,09 12,82 

Chủ hộ là người dân tộc thiểu số 1: đúng; 0: sai 53% - 

Tổng thu nhập của hộ tr. đ 283,48 80,75 

Thu nhập từ hoạt động du lịch  tr. đ 101,60 46,31 

Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động du lịch % 35,9 - 

Số năm làm du lịch Năm 5,91 2,14 

Diện tích lúa nước m
2 

1425,49 3753,33 

Diện tích nương rẫy m
2
 7486,76 12871,14 

Trình độ học vấn của chủ hộ Năm 9,82 3,67 

Bâng 2. Mức độ kinh tế của hộ 

Mức độ kinh tế của hộ Số lượng hộ Tỉ lệ (%) Tỉ lệ cộng dồn (%) 

Nghèo 5 2,53 2,53 

Cận nghèo 3 1,52 4,04 

Trung bình 70 35,35 39,39 

Khá 115 58,08 97,47 

Giàu 5 2,53 100 

Tổng 198 100  

Bâng 3. Các hoạt động du lịch cộng đồng của hộ tại vùng nghiên cứu 

Hoạt động Số lượng hộ Tỉ lệ (%) 

Hộ mở homestay/nhà nghỉ 93 46,97 

Hộ có quán ăn/nhà hàng 46 22,22 

Hộ có thành viên là hướng dẫn viên du lịch 35 17,67 

Hộ có thành viên làm việc tại các điểm du lịch cộng đồng 42 21,21 

Hộ cung cấp nguyên liệu đầu vào cho việc sản xuất đồ thủ công 19 9,60 

Hộ sản xuất sản phẩm thủ công 20 10,1 

Hộ có tham gia các hoạt động biểu diễn các tiết mục văn hóa cộng đồng 40 20,2 

 

Có thể thçy các hộ dån đþợc điều tra có mức 

sống khá tốt và đa phæn chû hộ còn trẻ. Tuy 

nhiên, với trình độ học vçn còn khiêm tốn thì có 

thể thçy nhên thức cûa hộ về quyền lợi và nghïa 

vý với cộng đồng trong làm du lðch có thể chþa 

đþợc cao. Mặt khác, thu nhêp tÿ du lðch chiếm 

trung bình 35,9% tổng thu nhêp cûa hộ cho thçy 

các hộ dån đþợc khâo sát đþợc hþởng lợi tÿ các 

hoät động DLCĐ. 

Về các hoät động du lðch, tÿ bâng 3, ta có 

thể thçy có 46,97% hộ có homestay/nhà nghî; 

23,23% hộ mở quán ën và 22,22% hộ có mở bán 

sân phèm thû công, 17,67% hộ trâ lời là có 

thành viên làm hþớng dén viên du lðch và 

21,21% hộ có thành viên làm việc täi các điểm 

thëm quan cûa cộng đồng. Mặt khác, chî có 

khoâng 10% hộ trâ lời là có cung cçp nguyên 

liệu đæu vào hoặc sân xuçt đồ thû công để bán 
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täi chính cửa hàng cûa hộ hoặc các cửa hàng 

khác. Cüng chî có 20,20% hộ trâ lời là có thành 

viên tham gia các hoät động biểu diễn các tiết 

mýc vën hòa cộng đồng. Điều này chî ra rìng 

mặc dù thu nhêp tÿ du lðch chiếm tî trọng khá 

lớn nhþng chû yếu đến tÿ việc cung cçp dðch vý 

lþu trú, trong khi các hoät động khác không 

đþợc hộ chú trọng. 

3.2. Sự tham gia của người dân vào phát 

triển du lịch dựa vào cộng đồng 

3.2.1. Sự tham gia của người dân vào việc 

nhận diện giá trị du lịch 

Giai đoän đæu tiên trong quá trình lêp kế 

hoäch phát triển du lðch là xác đðnh giá trð du 

lðch cûa đða phþơng. Với du lðch dựa vào cộng 

đồng thì đåy là công tác quan trọng vì tÿ đò 

giúp cho cộng đồng nhìn nhên đþợc tiềm nëng 

và thế mänh cûa đða phþơng và ra quyết đðnh 

chính xác hơn. Bâng 4 đã diễn tâ các mức độ 

tham gia cûa ngþời dån vào giai đoän này. 

Mức độ ngþời dân tham gia vào việc xác 

đðnh lợi ích cûa DLCĐ đa phæn ở cçp độ cþỡng 

chế và thý động (84,85% vào nëm 2019 và 

80,81% vào nëm 2020). Nhþng điều đáng lþu ý 

là mức độ tham gia tự nguyện đã cò sự tëng lên, 

tÿ 15,5% nëm 2019 lên 18,96% nëm 2020. Xu 

hþớng tþơng tự cüng xuçt hiện ở công tác xác 

đðnh lợi thế du lðch, khi mức độ tham gia tự 

nguyện tëng tÿ 10,1% nëm 2019 lên 12,12% 

nëm 2020. Tuy nhiên, những thay đổi này läi 

không cò ý nghïa thống kê. 

3.2.2. Sự tham gia vào công tác phát triển 

và quảng bá sản phẩm du lịch 

Với công tác phát triển và quâng bá sân 

phèm du lðch, nghiên cứu tiến hành đề cêp chû 

yếu đến sân phèm vën hòa, cý thể ở đåy là biểu 

diễn các tiết mýc vën hòa đặc trþng cûa đða 

phþơng. Bâng 5 thể hiện sự tham gia cûa ngþời 

dân vào các công tác tổ chức và quâng bá du 

lðch. Có thể thçy, đa phæn ngþời dân tham gia 

vào các công tác này ở mức độ cþỡng chế hoặc 

thý động. Chî có số lþợng ít hộ tham gia ở mức 

tự nguyện. Và sự thay đổi trþớc và sau đäi dðch 

không cò ý nghïa thống kê ở mức ý nghïa 10%. 

Bâng 4. Sự tham gia vào công tác nhận diện giá trị du lịch (%) 

Hoạt động Mức độ tham gia Năm 2019 (1) Năm 2020 (2) Khác biệt (1)-(2) 

Xác định lợi ích của CBT Cưỡng chế tham gia 32,32 31,31 1,01
ns

 

Tham gia thụ động 52,53 49,49 3,03
ns

 

Tham gia tự nguyện 15,15 18,69 -3,53
ns

 

Xác định lợi thế làm du lịch Cưỡng chế tham gia 53,03 51,51 1,51
ns

 

Tham gia thụ động 36,36 35,86 0,51
ns

 

Tham gia tự nguyện 10,10 12,12 -2,02
ns

 

Ghi chú: ns: Không có ý nghĩa thống kê. 

Bâng 5. Sự tham gia vào công tác phát triển và quâng bá sân phẩm du lịch (%) 

Hoạt động Mức độ tham gia Năm 2019 (1) Năm 2020 (2) 
Khác biệt 

(1) - (2) 

Xác định tiết mục trình diễn Cưỡng chế tham gia 69,70 66,67 3,03 
ns

 

Tham gia thụ động 17,68 18,18 -0,05
 ns

 

Tham gia tự nguyện 12,63 14,64 -2,02 
ns

 

Xác định các công tác quảng bá du lịch Cưỡng chế tham gia 60,10 54,55 5,56 
ns

 

Tham gia thụ động 27,78 30,81 -3,03 
ns

 

Tham gia tự nguyện 12,12 14,14 -2,02 
ns

 

Ghi chú: ns: Không có ý nghĩa thống kê. 
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3.2.3. Sự tham gia và công tác triển khai 

thực hiện và kiểm tra, giám sát 

Giai đoän cuối cùng trong việc lêp kế hoäch 

phát triển du lðch là việc triển khai các hoät động 

cüng nhþ công tác giám sát đánh giá. Để thực 

hiện đþợc điều này, nghiên cứu đã tiến hành hói 

các câu hói liên quan đến việc hộ dån đþợc tham 

gia các cuộc họp bàn về phân công thực hiện công 

việc và thực hiện công tác kiểm tra đánh giá. Kết 

quâ đþợc trình bày trong bâng 6 và 7. 

Tþơng tự các giai đoän khác cûa lêp kế 

hoäch phát triển du lðch, đa phæn hộ dån đþợc 

khâo sát chî tham gia ở mức cþỡng chế hoặc thý 

động. Và sự tham gia này hæu nhþ không thay 

đổi sau thời điểm dðch Covid-19. Riêng có công 

tác kiểm tra các hoät động chung khi tî lệ hộ 

tham gia ở mức tự nguyện đã tëng lên đáng kể, 

tÿ 13,64% nëm 2019 lên 18,69% nëm 2020. Điều 

này có thể đþợc lý giâi là đða phþơng cæn sự kiểm 

tra, giám sát chặt chẽ hơn đối với các hoät động 

để giâm thiểu sự lây nhiễm trong cộng đồng. 

3.2.4. Thảo luận 

Nhìn chung, mức độ tham gia cûa ngþời 

dân vào các hoät động phát triển DLCĐ täi Mộc 

Chåu không thay đổi kể câ khi dðch Covid-19 

xây ra. Một nguyên nhån đò là sự hän chế trong 

nhên thức cûa ngþời dân về ích lợi cûa việc chû 

động tham gia vào các hoät động CBT do trình 

độ học vçn cûa họ còn thçp. Số nëm đi học trung 

bình cûa các chû hộ täi đåy (ngþời đòng vai trñ 

ra quyết đðnh chính trong hộ) chî là 9.82 nëm. 

Điều này đã dén tới tâm lý ỷ läi cûa ngþời dân 

đða phþơng do họ phæn lớn “trông chờ vào sự 

giúp đỡ tÿ bên ngoài” hơn là tự lực trong việc 

triển khai các hoät động du lðch (Phäm Thð Cèm 

Vân, 2018). Số liệu điều tra (2020) cho thçy có 

đến 80,1% hộ trâ lời rìng họ tin tþởng vào chû 

trþơng cûa xã trong quy hoäch và phát triển 

DLCĐ và 75,25% hộ trâ lời rìng việc lêp kế 

hoäch nên để cho các bộ thực hiện. Nghiên cứu 

cûa Nguyễn Hoàng Hänh Dung & Trþơng Thð 

Thu Hà (2019) chî ra điều tþơng tự trong trþờng 

hợp nghiên cứu ở Huế, khi nhên đðnh rìng 

“ngþời dån cò trình độ học vçn thçp hơn đều bày 

tó rìng việc ra quyết đðnh về phát triển du lðch 

là việc cûa các cçp chính quyền, họ chî nên là 

ngþời làm theo chứ không hiểu gì thì cüng 

không nên đòng gòp ý kiến gì lớn”. 

Bên cänh đò, cò đến 55,05% số hộ điều tra 

không cho rìng thu nhêp tÿ các hoät động du 

lðch bð giâm mänh khi đäi dðch dễn ra (Tính 

toán tÿ số liệu điều tra, 2020). Điều này là do 

khách du lðch nhên đðnh việc trâi nghiệm du 

lðch ở khu vực thiên nhiên hoặc nông thôn giúp 

họ giâi tóa cëng thîng gây ra bởi lo ngäi về dðch 

bệnh (Zhu & Deng, 2020). Đåy cò thể là một lý 

do khiến họ chþa cò động lực để gia tëng mức độ 

tham gia vào phát triển DLCĐ. Mặt khác, các 

hộ dân ở đða bàn nghiên cứu chþa cò sự liên kết 

với nhau khi 95% hộ dân trâ lời là không có 

tham gia liên kết với các bên khác (các hộ khác, 

đơn vð tổ chức tour du lðch) trong quá trình làm 

du lðch. Điều này là một rào cân đối với sự tham 

gia tích cực cûa hộ (Nguyễn Bùi Anh Thþ & cs., 

2019; Wondirad & Ewnetu, 2019). 

Bâng 6. Sự tham gia vào công tác triển khai thực hiện (%) 

Hoạt động Mức độ tham gia Năm 2019 (1) Năm 2020 (2) Khác biệt (1) - (2) 

Phân công công việc cho các hoạt  
động chung 

Cưỡng chế tham gia 60,10 57,58 2,53 
ns

 

Tham gia thụ động 29,29 28,28 1,01 
ns

 

Tham gia tự nguyện 10,61 13,13 -2,52 
ns

 

Phân công công việc cho các hoạt động 
trình diễn  

Cưỡng chế tham gia 77,78 76,26 1,51 
ns

 

Tham gia thụ động 13,13 13,13 0,00*** 

Tham gia tự nguyện 9,09 10,10 -1,01 
ns

 

Phân công công việc cho các hoạt động 
quảng bá 

Cưỡng chế tham gia 63,63 62,12 1,52 
ns

 

Tham gia thụ động 23,74 23,72 0,00*** 

Tham gia tự nguyện 12,63 13,63 -1,00 
ns

 

Ghi chú: ***: Có ý nghĩa ở mức thống kê 1%, ns: Không có ý nghĩa thống kê. 
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Bâng 7. Sự tham gia vào công tác kiểm tra, giám sát (%) 

Hoạt động Mức độ tham gia Năm 2019 (1) Năm 2020 (2) Khác biệt (1)-(2) 

Kiểm tra các công việc thuộc 
các hoạt động chung 

Cưỡng chế tham gia 61,11 58,59 2,53 
ns

 

Tham gia thụ động 25,25 21,21 4,04 
ns

 

Tham gia tự nguyện 13,64 18,69 -5,05* 

Kiểm tra các công việc thuộc 
các hoạt động trình diễn  

Cưỡng chế tham gia 74,24 72,22 2,02 
ns

 

Tham gia thụ động 10,61 12,63 2,02 
ns

 

Tham gia tự nguyện 15,15 14,64 0,51 
ns

 

Kiểm tra các công việc thuộc 
hoạt động quảng bá 

Cưỡng chế tham gia 65,66 63,64 2,02 
ns

 

Tham gia thụ động 21,21 19,70 1,51 
ns

 

Tham gia tự nguyện 12,12 15,15 -3,03 
ns

 

Ghi chú: *: Có ý nghĩa ở mức thống kê 10%, ns: Không có ý nghĩa thống kê. 

3.3. Một số giâi pháp khuyến khích sự tham 

gia của người dân vào du lịch cộng đồng 

Nguyên nhân chính khiến mức độ tham gia 

cûa hộ còn thçp là nhên thức về lợi ích mà 

DLCĐ mang läi. Chính vì thế, giâi pháp quan 

trọng nhçt đþợc đề xuçt đò là nång cao nhên 

thức về lợi ích cûa việc tham gia tích cực vào các 

hoät động DLCĐ thông qua hỗ trợ những ngþời 

đứng đæu cộng đồng nhþ trþởng thôn/bân, hay 

những thành viên trẻ cûa cộng đồng. Tÿ đò, 

những thành viên khác cûa cộng đồng có thể 

nhên ra lợi ích cûa việc chû động tham gia trong 

các công tác phát triển DLCĐ. Các cộng đồng 

cæn, thông qua các buổi họp, phổ biến lợi ích về 

việc thực hiện các hoät động DLCĐ và cæn có 

các biện pháp khuyến khích sự đòng gòp ý kiến 

cûa các hộ trong các buổi họp. 

Thứ hai, chính quyền cçp huyện, xã cæn täo 

điều kiện để các hộ có các hoät động du lðch 

thành lêp các hợp tác xã, các tổ hợp tác. Các 

nhóm hộ có các hoät động du lðch khác nhau liên 

kết để täo thành chuỗi giá trð các sân phèm du 

lðch. Bân thân các nhóm hộ có cùng hoät động 

cüng cæn cò cơ chế để chia sẻ thông tin cüng nhþ 

lþợng khách du lðch. 

Giâi pháp thứ ba là xây dựng mối liên kết 

giữa các hộ làm du lðch täi đða phþơng với các 

doanh nghiệp lữ hành. Các hộ, thông qua các tổ, 

nhóm hợp tác, kết hợp với sự hỗ trợ tÿ chính 

quyền đða phþơng, tìm kiếm và liên kết với các 

công ty lữ hành, hình thành một chuỗi khép kín 

về các hoät động DLCĐ. Các công ty lữ hành và 

ngþời dån đða phþơng cüng cæn thâo luên để có 

thể thống nhçt cách thức chia sẻ doanh thu/lợi 

nhuên hợp lý. 

Mặt khác, trong thời kỳ “bình thþờng mới”, 

chính quyền đða phþơng vén cæn tiếp týc 

khuyến khích các hoät động kiểm tra, giám sát 

cûa ngþời dån để đâm bâo DLCĐ là một hình 

thức du lðch an toàn. Các hoät động kiểm tra, 

giám sát cûa ngþời dân sẽ têp trung vào việc hỗ 

trợ, nhíc nhở du khách tuân thû các quy đðnh 

về phòng dðch, cüng nhþ kiểm tra, giám sát công 

tác phòng dðch täi cộng đồng. 

4. KẾT LUẬN 

Dþới sự ânh hþởng cûa dðch Covid-19, 

ngành du lðch và DLCĐ đã chðu những ânh 

hþởng nặng nề (Higgins-Desbiolles, 2020) và 

yêu cæu cçp thiết cho phát triển trong tþơng lai 

cûa du lðch đò là hþớng tới phát triển bền vững 

(World Tourism Organization, 2020). Sự tham 

gia cûa ngþời dân trong phát triển DLCĐ đþợc 

nhiều nghiên cứu chî ra là một trong những 

điều kiện cæn thiết để phát triển du lðch cộng 

đồng bền vững (Brohman, 1996). Chính vì vêy, 

nghiên cứu về sự tham gia cûa ngþời dân trong 

phát triển DLCĐ là điều cæn thiết để có thể là 

cën cứ đề xuçt các giâi pháp phù hợp trong thời 

gian tới. Nghiên cứu này đã tiến hành đánh giá 

sự tham gia cûa ngþời dân vào các hoät động 

phát triển DLCĐ trên đða bàn huyện Mộc Châu, 

tînh Sơn La, bao gồm các hoät động xác đðnh giá 
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trð du lðch, phát triển và quâng bá sân phèm, 

triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá. 

Thang đo đþợc sử dýng là thang đo dựa trên sự 

kết hợp giữa các thang đo cûa Arnstein (1969) 

và Tosun (1999). Kết quâ chî ra rìng câ trþớc và 

sau khi dðch Covid-19 xuçt hiện, sự tham gia 

cûa ngþời đa phæn dÿng ở mức cþỡng chế hoặc 

thý động (trên 80%). Và sự tham gia này hæu 

nhþ không thay đổi ở hai thời điểm nghiên cứu. 

Chî có sự tham gia ở công tác kiểm tra các hoät 

động chung là có sự câi thiện so với trþớc khi 

dðch Covid-19 xuçt hiện. Điều này có thể thçy, 

dù tiềm nëng DLCĐ cûa huyện Mộc Châu là lớn 

(Đỗ Tuyết Ngån & Dþơng Mänh Cþờng, 2017) 

nhþng sự tham gia cûa ngþời dân läi chþa cao, 

nguyên nhân chính là do nhên thức cûa họ chþa 

đþợc đæy đû. Điều này gợi ý cho các nhà quân lý 

hþớng đến các chính sách têp trung tuyên 

truyền để nâng cao nhên thức về quyền lợi cûa 

ngþời dân khi tham gia tích cực vào phát triển 

DLCĐ. Bên cänh đò, việc phát triển các liên kết 

(câ dọc và ngang) cüng cæn đþợc triển khai để 

mang läi lợi ích lớn nhçt cho ngþời dân khi 

tham gia các hoät động DLCĐ. Do nghiên cứu 

đþợc tiến hành trong bối cânh dðch Covid-19 

chþa đþợc loäi bó trên phäm vi toàn cæu nên 

việc đánh giá tác động này là chþa đæy đû. Tuy 

nhiên, nghiên cứu cüng vén có thể là tiền đề để 

tiến hành các nghiên cứu tiếp theo nhìm trâ lời 

các câu hói nhþ: Sự tham gia cûa cộng đồng có 

thực sự thay đổi sau khi dðch Covid-19 hoàn 

toàn chçm dứt? Các yếu tố nào ânh hþởng đến 

sự thay đổi này?  

LỜI CẢM ƠN 

Nhóm nghiên cứu xin đþợc gửi lời câm ơn 

đến các sinh viên chuyên ngành Kinh tế nông 

nghiệp chçt lþợng cao Khóa 62, Khoa Kinh tế và 

Phát triển nông thôn, Học viện Nông nghiệp 

Việt Nam đã giúp đỡ trong quá trình thu thêp 

số liệu phýc vý nghiên cứu này. Nhóm nghiên 

cứu cüng xin chån thành câm ơn sự tham gia 

trâ lời phóng vçn cûa các hộ dân thuộc đða bàn 

nghiên cứu.  

Đåy là sân phèm cûa Đề tài Nghiên cứu 
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tên đề tài: “Nâng cao năng lực phát triển du lịch 
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