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BVMT Bảo vệ môi trường 

CB Cát Bà 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Việt Nam là một quốc gia được thế giới biết đến với sự phong phú và 

đa dạng về văn hóa, trong đó không thể không nhắc đến văn hóa biển của 

người dân Việt Nam sống trải dài suốt dọc bờ biển với chiều dài hơn 3.000 

km từ bắc vào nam và khoảng 1 triệu km2 vùng biển có chủ quyền đã tạo 

nên nhiều dấu ấn văn hóa biển đặc trưng.  

Văn hóa biển ở Việt nam rất phong phú và đa dạng thể hiện trên nhiều 

loại hình khác nhau như: lễ hội, tập quán, tín ngưỡng, truyền thống chống 

giặc ngoại xâm… Có thể nói, chiều dài bờ biển của nước ta ngoài việc đem 

lại lợi ích về kinh tế, tạo công ăn việc làm, kiếm kế mưu sinh thì còn để lại 

những dấu ấn lịch sử vẻ vang của dân tộc như chiến thắng Bạch Đằng hay 

đường mòn Hồ Chí Minh trên biển gắn với những con tàu không số trong 

cuộc kháng chiến chống Mĩ thống nhất đất nước…. Hương vị mặn mòi của 

biển cũng chính là hương vị đậm chất cư dân miền biển của người Hải 

Phòng nói riêng và các cư dân vùng ven biển Việt Nam nói chung. Tuy 

nhiên những năm gần đây công cuộc hội nhập trong công cuộc hội nhập, 

mở rộng quan hệ quốc tế thì những vấn đề về văn hóa nói chung và văn hóa 

biển nói riêng càng được quan tâm đặc biệt không chỉ phát triển về văn 

hóa, kinh tế mà còn là sự khẳng định về chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. 

Bên cạnh đó, đứng trước nguy cơ cạn kiện tài nguyên đất liền trên toàn cầu, 

các quốc gia có điều kiện tiếp xúc với biển, trong đó có Việt Nam đều có 

chiến lược tích cực tận dụng và khai thác biển nhằm phát triển về mọi mặt 

trong đó nhu cầu về phát triển du lịch được đặt lên hàng đầu đồng nghĩa với 

việc quản lý các giá trị văn hóa của cư dân miền biển tạo nền móng cho sự 

phát triển về du lịch ngày càng được Đảng và Nhà nước ta quan tâm. 
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Cát Hải là một huyện đảo của thành phố Hải Phòng. Hiện nay, huyện 

đảo Cát Hải gồm có 2 thị trấn: Cát Bà (trung tâm huyện), Cát Hải và 10 xã, 

trong đó quần đảo Cát Bà là quần thể gồm 367 đảo trong đó có đảo Cát Bà 

ở phía nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và cách trung 

tâm thành phố Hải Phòng khoảng 30 km. Với mong muốn tìm hiểu giá trị 

của văn hóa biển ở huyện đảo Cát Hải gắn với phát triển du lịch của Hải 

Phòng, tôi xin được chọn đề tài “Văn hóa biển với sự phát triển du lịch ở 

huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng” làm đề tài Luận văn Thạc sĩ chuyên 

ngành Quản lý Văn hóa. Qua luận văn, tôi muốn góp phần vào việc nâng cao 

chất lượng và hiệu quả công tác quản lý văn hóa trên địa bàn, nhằm phát huy 

được những lợi thế của văn hóa biển gắn với sự phát triển du lịch bền vững ở 

địa phương, đồng thời tạo điểm nhấn về loại hình du lịch sinh thái cho những 

du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại đây. 

2. Lịch sử nghiên cứu  

2.1. Tài liệu liên quan đến văn hóa biển 

Năm 1996, Viện Đông Nam Á biên soạn cuốn Biển với người Việt cổ, 

Nxb Văn hoá Thông tin phát hành [28], trong đó đề cập đến vai trò rất lớn 

của biển trong sự hình thành người Việt hiện nay, đặc biệt sự di dân của cư 

dân Nam Đảo vào khu vực sinh sống của người Việt trước đây. 

Năm 2006, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam biên soạn cuốn Văn hóa 

sông nước miền Trung, Nxb Khoa học xã hội phát hành [12]. Cuốn sách 

này chủ yếu đề cập đến lối sống, phong tục, tập quán của người dân sinh 

sống trên sông nước, trong đó có nhắc đến người dân vùng ven biển từ 

Thanh Hóa đến Bình Định. 

Năm 2008, tác giả Chu Xuân Giao viết bài “Mấy vấn đề làng chài và 

nghiên cứu làng chài ở Nhật Bản từ góc nhìn văn hóa dân gian”, in trong 

cuốn: Văn hóa biển miền Trung và văn hóa biển Tây Nam Bộ, Nxb Từ điển 
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Bách khoa. Bài nghiên cứu này đã đề cập đến sự cần nghiên cứu về văn 

hóa, lối sống của ngư dân ở các làng chài. Tác giả cũng đã chỉ ra được 

những đặc điểm văn hóa riêng của cư dân sinh sống ở khu vực này. 

Năm 2010, tác giả Li Tana có bài nghiên cứu “Nhìn từ biển: những 

quan điểm về duyên hải Bắc và Trung Việt Nam”, bài viết in trong cuốn: 

Nghiên cứu Huế, Nxb Thuận Hóa và Tạp chí Nghiên cứu Huế xuất bản, tr. 

19 - 35. Bài viết đã chỉ ra một số khác biệt trong văn hóa biển của hai vùng 

miền Bắc và miền Trung. Cũng trong năm 2010, tác giả Ngô Đức Thịnh có 

bài viết “Truyền thống văn hóa biển cận duyên của người Việt”, đăng trên 

Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 317. Bài viết tiếp tục khẳng định yếu tố 

đặc trưng trong văn hóa của những cư dân sống ven biển. 

Cùng năm 2010 có công trình của Trần Thị Mai An: Phác thảo yếu tố 

biển trong văn hoá Việt Nam đã phác thảo diện mạo văn hóa biển trong văn 

hóa Việt Nam. Tác giả phân tích “yếu tố đô thị biển trong lịch sử” ở một số 

địa điểm như Vân Đồn, Phố Hiến, Hội An... các phố cảng như Thanh Hà, 

Bao Vinh ở Thừa Thiên - Huế, Nước Mặn (Bình Định)... Tác giả còn đưa 

ra nhận định “một vài phố cảng nêu ở trên cũng đủ minh chứng rằng người 

Việt từ rất sớm đã biết hướng ra biển để mở rộng giao lưu buôn bán với 

bên ngoài” [01, tr.94].  

Cuốn: Cộng đồng ngư dân ở Việt Nam của Nguyễn Duy Thiệu, xuất 

bản năm 2002 [23] là công trình đầu tiên đề cập khá đầy đủ cơ sở lý luận 

về đặc trưng, tính chất của văn hóa biển Việt Nam. Cuốn sách đã đưa ra các 

nội dung khái quát nhất về ngư dân Việt Nam như Quá trình hình thành các 

cộng đồng ngư dân, đời sống vật chất, tinh thần của ngư dân... Và đặc biệt, 

trong công trình tác giả phân cộng đồng ngư dân làm nhiều loại khác nhau. 

Tuy nhiên, tác giả chú tâm nghiên cứu khá sâu về đời sống của ngư dân ven 

biển miền Trung và Nam Bộ, phần Bắc Bộ có đề cập nhưng không nhiều. 
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          Trên trang Website của huyện đảo Lý Sơn ngày 02/6/2017 có bài của 

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Vũ viết “Văn hóa dân gian ven biển, cần được bảo 

tồn và phát huy”, truy cập ngày 29/10/2018: 

  Nguồn: https://daolyson.info/dao-ly-son/van-hoa-dan-gian-ven-bien-can 

duoc-bao-ton-va-phat-huy/, [42] 

2.2. Tài liệu liên quan đến du lịch, du lịch sinh thái 

Tác giả Lê Huy Bá viết cuốn Du lịch sinh thái (Ecotourism), Nxb 

Khoa học và Kỹ thuật in năm 2006 [2]. Cuốn sách có đề cập đến một số nội 

dung như Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển Du lịch sinh thái hay 

đưa ra quan điểm nơi nào còn giữ được nhiều khu thiên nhiên tự nhiên, có 

được sự cân bằng sinh thái thì nơi đó sẽ có tiềm năng phát triển tốt về du 

lịch sinh thái và thu hút được nguồn khách du lịch... 

Tác giả Phạm Trung Lương chủ biên cuốn Du lịch sinh thái, những 

vấn đề về lý luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam, Nxb. Giáo dục in năm 

2002. Cuốn sách góp phần nâng cao hiểu biết của xã hội về loại hình du lịch 

sinh thái, cũng như cung cấp những thông tin tham khảo bổ ích cho công tác 

hoạch định chính sách, quản lý, điều hành, hướng dẫn du lịch… [9] 

2.3. Tài liệu liên quan đến huyện đảo Cát Hải, quần đảo Cát Bà 

Năm 2004, bài viết “Quy hoạch thị trấn du lịch Cát Bà - huyện Cát 

Hải thành phố Hải Phòng” đăng trên Tạp chí Xây dựng số 5. Bài viết giới 

thiệu về đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư xuất sắc của kiến trúc sư Tạ Trung 

Hiếu, trong đó có nhiều vấn đề kết nối giữa cảnh quan và phát triển du lịch 

bền vững. 

Năm 2010, tác giả Nguyễn Xuân Đỗ chủ biên cuốn Lịch sử Đảng bộ 

và nhân dân thị trấn Cát Hải (1930 - 2010), Nxb Hải Phòng phát hành. 

Cuốn sách giới thiệu lịch sử Đảng bộ thị trấn Cát Hải qua các thời kỳ đấu 

tranh cách mạng, thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội và thực 

https://daolyson.info/dao-ly-son/van-hoa-dan-gian-ven-bien-can%20duoc-bao-ton-va-phat-huy/
https://daolyson.info/dao-ly-son/van-hoa-dan-gian-ven-bien-can%20duoc-bao-ton-va-phat-huy/
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hiện công cuộc đổi mới và quá trình xây dựng, phát triển của thị trấn Cát 

Hải trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 2010 [6].  

Năm 2015, cuốn Lịch sử tổ chức hội và phong trào nông dân huyện 

Cát Hải được biên soạn bởi các tác giả Bùi Tuấn Mạnh, Hoàng Hữu Thân, 

do Nxb Hải Phòng ấn bản. Cuốn sách này đề cập đến những quan hệ lao 

động sản xuất, lối sống ứng xử của người nông dân nói chung, trong đó có 

cả những ngư dân sinh sống ven biển, bám biển để sinh sống [10].  

Năm 2016, tác giả Nguyễn Thái Sơn viết cuốn Đầu tư vào Khu kinh tế 

Đình Vũ - Cát Hải thực trạng và giải pháp, Nxb Hàng Hải phát hành [14]. 

Cuốn sách này nghiên cứu về các điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội Khu 

kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng); phân tích sự ảnh hưởng của phát 

triển kinh tế đối với môi trường dân sinh và du lịch.  

Từ những nguồn tư liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu của đề tài 

đã cho thấy chưa có nhiều công trình nghiên cứu kết nối giữa văn hóa biển 

và du lịch, đặc biệt tại một địa phương cụ thể. Đóng góp nổi bật về mặt lý 

luận của các công trình đi trước là hệ thống và làm rõ được các khái niệm 

liên quan đến văn hóa biển, du lịch, du lịch sinh thái…với sự tham gia của 

nhiều tác giả thuộc các đối tượng nghiên cứu khác nhau.  

Tuy nhiên, như đã trình bày, do xuất phát từ những mục đích nghiên 

cứu khác nhau nên các công trình đi trước chỉ dừng lại dưới góc độ tìm 

hiểu về phong tục tập quán, cuộc sống hằng ngày của những cư dân sống 

ven biển nói chung, chưa tập trung nghiên cứu làm rõ mối liên kết giữa 

phát huy giá trị của văn hóa biển với phát triển du lịch, hay cụ thể hơn là 

văn hóa biển ở huyện đảo Cát Hải với du lịch ở Hải Phòng.  

Trên cơ sở kế thừa nguồn tài liệu đã có, chúng tôi sẽ đi sâu vào tìm 

hiểu các giá trị của văn hóa biển tại huyện đảo Cát Hải, cụ thể là tại các 
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vùng có thể khai thác được du lịch, đồng thời đưa ra các giải pháp phát huy 

các giá trị văn hóa biển trong thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. 

Với mã ngành quản lý văn hóa, cho nên vấn đề trọng tâm của luận văn 

là bàn về quản lý, gìn giữ, phát huy giá trị của văn hóa biển gắn với phát 

triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải trong phát triển du lịch Hải Phòng tiến tới 

phát triển du lịch một cách bền vững, giữ gìn môi trường sinh thái xanh, 

sạch, đẹp, không vì phát triển kinh tế du lịch mà đánh mất đi bản sắc văn 

hóa của một vùng đất. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

3.1. Mục đích nghiên cứu 

Nghiên cứu về công tác quản lý và phát huy giá trị văn hóa biển gắn 

với sự phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. 

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý văn hóa biển và tổng quan về 

văn hóa biển ở huyện đảo Cát Hải. Vai trò của văn hóa biển ở đây đối với 

phát triển du lịch. 

- Phân tích thực trạng quản lý và phát huy giá trị của văn hóa biển 

gắn với phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải. 

- Đề xuất các nhóm giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn 

hóa biển ở huyện đảo Cát Hải gắn với phát triển du lịch bền vững.  

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Luận văn nghiên cứu: Hoạt động quản lý và phát huy giá trị của văn 

hóa biển gắn với phát triển du lịch tại huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng.  

4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi: Trọng tâm nghiên cứu về công tác quản lý và phát huy giá 

trị văn hóa biển gắn với phát triển du lịch ở huyện Cát Hải, Hải Phòng. 

- Không gian: Huyện đảo Cát Hải thuộc thành phố Hải Phòng. 

- Thời gian: Tập trung nghiên cứu từ năm 2004 đến năm 2017. 
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5. Phương pháp nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu và giải quyết các vấn đề của luận văn, 

luận văn chủ yếu sử dụng các phương pháp nghiên cứu, bao gồm: 

Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu: đề tài kế thừa kết quả của 

các nghiên cứu trước đó. 

Phương pháp quan sát, khảo sát sử dụng phương pháp điều tra bằng 

phiếu hỏi. Với phương pháp này đề tài thu được các thông tin khách quan, 

trung thực để đánh giá được thực trạng văn hóa biển với phát triển du lịch ở 

huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. Những kết quả thu được qua xử lý hệ thống 

phiếu điều tra là cơ sở để đưa ra các giải pháp khả thi và phù hợp với thực tế. 

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu kết hợp liên ngành: văn hóa học, 

tâm lý học, thư viện học, giáo dục học… 

6. Những đóng góp của luận văn 

Từ thực trạng quản lý và phát huy giá trị của văn hóa biển trên một địa 

bàn cụ thể, đề tài góp phần làm rõ mối quan hệ giữa văn hóa biển với hoạt 

động phát triển du lịch. 

Kết quả của luận văn cũng là tài liệu cho cán bộ các cấp quản lý ở Hải 

Phòng và huyện Cát Hải tham khảo nhằm xây dựng kế hoạch quản lý, phát 

huy giá trị của văn hóa biển gắn với phát triển du lịch ở địa phương. 

7. Cấu trúc của luận văn 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, Ảnh, 

luận văn gồm có 03 chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Những vấn đề chung về quản lý giá trị văn hóa và văn biển 

với sự phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải, Hải Phòng. 

Chương 2: Thực trạng quản lý văn hóa biển gắn với phát triển du lịch 

ở huyện đảo Cát Hải 

Chương 3: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy 

giá trị của văn hóa biển với phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ GIÁ TRỊ VĂN HÓA VÀ 

VĂN HÓA BIỂN VỚI SỰ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN ĐẢO 

CÁT HẢI, HẢI PHÒNG 

1.1. Những khái niệm cơ bản 

1.1.1. Khái niệm văn hóa 

Văn hóa, đây là một khái niệm phức tạp trong khoa học xã hội. Cho 

đến nay đã có hàng trăm định nghĩa khác nhau về văn hóa. "Văn hóa" là 

một từ vốn có nguồn gốc từ lâu đời. Theo từ điển Hán Việt "Văn" có nghĩa 

là cái đẹp và "hóa" có nghĩa là thay đổi. Văn hóa thường được xem xét từ 

nhiều khía cạnh khác nhau. Có thể nói văn hóa là sản phẩm sáng tạo từ đời 

sống lao động, sinh hoạt của cộng đồng cư dân hay của con người cụ thể 

nào đó sản sinh ra để phục vụ lại chính cộng đồng dân cư đó, những nét 

đẹp, sự tinh túy của văn hóa đó được con người lưu giữ, truyền lại cho đến 

ngày nay. Văn hóa ở mỗi vùng miền đều mang đặc trưng riêng, nó thể hiện 

bản chất, tính cách của con người nơi ấy, họ hoạt động, phát huy những giá 

trị văn hóa của mình và khát khao vươn tới giá trị cao hơn, nhân văn hơn 

đó là tính Chân, Thiện, Mỹ. Để hiểu thêm về văn hóa ta có thể tham khảo 

một số khái niệm về văn hóa sau:   

Theo cuốn: Cơ sở văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm “Văn hoá 

là một hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng 

tạo và tích luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa 

con người với môi trường tự nhiên xã hội” [21, tr.10]. Trong diễn văn khai 

mạc lễ phát động “thập niên quốc tế phát triển văn hóa” tại Pháp 

(21/01/1998). Tổng thư ký UNESCO định nghĩa: “Văn hóa phản ánh và thể 

hiện một cách tổng quát sống động mọi mặt của đời sống (của mỗi cá nhân 

hay cộng đồng) đã diễn ra trong quá khứ, cũng như trong hiện tại, qua hàng 

bao thế kỉ, nó cấu thành nên một hệ thống các giá trị, truyền thống, thẩm 
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mỹ và lối sống mà dựa trên đó từng dân tộc tự khẳng định bản sắc riêng của 

mình” [33; tr.16]. Năm 2002, Tại Hội nghị quốc tế về văn hóa ở Mêhicô có 

hơn một nghìn đại biểu đại diện cho hơn một trăm quốc gia tham gia từ 

ngày 26/7 đến 6/8 năm 1982, người ta đã đưa ra trên 200 định nghĩa. Cuối 

cùng Hội nghị chấp nhận một định nghĩa như sau:  

Trong ý nghĩa rộng nhất, văn hóa là tổng thể những nét riêng biệt 

về tinh thần và vật chất, trí tuệ và xúc cảm quyết định tính cách 

của một xã hội hay của một nhóm người trong xã hội. Văn hóa 

bao gồm nghệ thuật và văn chương, những lối sống, những quyền 

cơ bản của con người, những hệ thống các giá trị, những tập tục 

và tín ngưỡng [33, tr.16]. 

Theo chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài và là nhà văn hóa vĩ 

đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Khi nói về văn hóa trong mục 

Đọc sách ở phần cuối tập Nhật ký trong tù (1942-1943), Hồ Chí Minh đã viết:  

Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích cuộc sống, loài người mới sáng 

tạo và phát minh ra những ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp 

luật, khoa học, tôn giáo, văn học nghệ thuật, những công cụ cho 

sinh hoạt hàng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. 

Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa 

là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện 

của nó, mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng với nhu cầu 

đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn. Chính văn hóa được hiểu 

theo nghĩa rộng như vậy mới có thể đóng góp được vai trò là nền 

tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc 

đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội [11, tr 431]. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhận thức sâu sắc rằng: “Văn hóa là vũ khí 

sắc bén lên án chế độ thực dân, đế quốc, để tuyên truyền và tổ chức lớp 

quần chúng nhân dân đứng lên làm cách mạng. Văn hóa tạo khả năng cho 
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các dân tộc bị áp bức xây dựng tình đoàn kết, vùng dậy với sức mạnh tài 

năng sáng tạo và lòng dũng cảm để tiến hành sự nghiệp giải phóng dân tộc”.   

Có thể nói, Văn hóa là tất cả những giá trị vật thể, phi vật thể do con 

người sáng tạo ra trong cuộc sống sinh hoạt và lao động được gắn với thế 

giới tự nhiên hòa mình vào thiên nhiên tạo thành giá trị văn hóa cốt lõi bền 

vững có mối quan hệ tương tác giữa con người, cộng đồng xã hội và thiên 

nhiên. Từ đó tạo nên nét đẹp văn hóa cho con người, cộng đồng dân cư, 

vùng miền rộng hơn nữa đó là Quốc gia, dân tộc, tiến tới hoàn thiện con 

người, hoàn thiện xã hội, phát huy và bảo tồn những giá trị văn hóa biển tốt 

đẹp của dân tộc Việt.   

1.1.2. Khái niệm văn hóa biển 

Năm 2006, Nguyễn Khắc Sử có bài: Văn hóa Hạ Long, văn hóa biển 

tiền sử Việt Nam. Theo tác giả: “Văn hóa biển là thuật ngữ khảo cổ dùng để 

chỉ các di tích hoặc văn hóa khảo cổ của các cộng đồng người sống trong 

môi trường biển, khai thác biển và có mối giao lưu rộng rãi với xung 

quanh, tạo dựng nên nền văn hóa mang đượm màu sắc biển” [15, tr.29]. 

Đến năm 2008, Nguyễn Khắc Sử tiếp tục hướng nghiên cứu khảo cổ học 

với bài: Văn hóa biển tiền sử Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau những phác 

thảo, dẫn chứng khảo cổ học, cuối bài viết, tác giả đưa ra kết luận về văn 

hóa biển tiền sử Cam Ranh:  

Là một tiến trình chiếm lĩnh, khai phá và xác lập thế đứng của 

con người trên vùng biển và hải đảo cực nam Trung Bộ. Đó là 

quá trình thích ứng của con người với môi trường biển, nhất là sự 

dao động của mực nước biển, sự thay đổi của sản vật biển. Quá 

trình ấy còn gắn liền với sự tiến bộ về kỹ thuật chế tác công cụ 

lao động bằng đá, bằng đồng, bằng sắt; kỹ thuật chế tạo đồ gốm 

và đặc biệt là kỹ thuật chế tạo thuyền mảng và khai thác nguồn 

lợi của biển [16, tr.21].  
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Cũng đề cập tới khái niệm văn hóa biển, năm 2007, Nguyễn Duy 

Thiệu trong bài: Suy ngẫm về văn hóa biển ở Việt Nam đã đưa ra khái 

niệm: “Nói văn hóa biển là nói về lối sống của cộng đồng cư dân dọc theo 

ven biển khai thác (và tham gia khai thác) các nguồn lợi thủy sinh ở sông, 

biển nói chung để sinh tồn” [23, tr.28]. Ở đây, khái niệm về văn hóa biển 

đã nhấn mạnh yếu tố lối sống của ngư dân ven biển trong việc khai thác 

nguồn lợi thủy sinh. Khái niệm này cũng được tác giả sử dụng xuyên suốt 

trong bài viết: Vài suy nghĩ về di sản văn hóa biển ở Việt Nam [23].  

Năm 2010, Ngô Đức Thịnh đưa ra khái niệm về văn hóa biển trong 

bài: Truyền thống văn hóa biển cận duyên của người Việt. Tác giả định 

nghĩa: Từ góc nhìn nhân học văn hóa, văn hóa biển được hiểu như là hệ 

thống các tri thức của con người về môi trường biển, các giá trị và biểu 

trưng rút ra từ những hoạt động sống trong môi trường ấy. Cùng với nó là 

những cảm thụ hành vi ứng xử, những nghi lễ, tập tục, thói quen của con 

người tương thích với môi trường biển [25]. Đây là một khái niệm khá 

hoàn thiện bởi lẽ tác giả đã khái quát được văn hóa biển với đầy đủ nội hàm 

của nó mà các định nghĩa khác chưa đề cập hoặc đề cập ở góc độ hẹp hơn.  

1.1.3. Đặc trưng cơ bản của văn hóa biển 

Khi nói tới đặc trưng của văn hóa biển người ta thường nhắc đến bài 

viết của Nguyễn Thị Hải Lê trong đó nổi bật là bài: Đặc trưng văn hóa biển 

của người Việt. Mặc dù, không nhắc tới khái niệm văn hóa biển nhưng tác 

giả đã đưa ra và phân tích khá rõ nét 5 đặc trưng cơ bản về văn hóa biển 

của người Việt là:  

- Yếu tố biển xen lẫn yếu tố nông nghiệp, đồng bằng và luôn tồn 

tại những cặp đối lập, song hành.  

- Truyền thống biển trong văn hóa của người Việt là truyền thống 

biển cận duyên, xét theo trục không gian, chất biển từ nhạt ở miền 
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Bắc, trở nên đậm hơn ở miền Trung và lại ít đi khi vào Nam Bộ, 

theo trục thời gian, chất biển ngày càng đậm đặc theo tiến trình 

lịch sử.  

- Đã tiếp thu truyền thống biển của các dân tộc khác trong quá 

trình tiếp xúc và giao lưu.  

- Biểu tượng biển thể hiện tâm hồn dân tộc. Cuối cùng, tác giả kết 

luận: “Người Việt sở hữu một nền văn hóa biển” [7, tr.91].  

Nói đến văn hóa của người Việt chính là những tinh hoa văn hóa tốt 

đẹp được đúc kết bao đời trở thành di sản văn hóa của dân tộc, trong đó 

phải kể đến những nét văn hóa biển, những người sống chết với biển, mưu 

sinh từ biển, coi biển là một phần trong đời sống của họ. Những nét văn 

hóa đó tạo nên tính đa dạng trong văn hóa người Việt bởi nó không chỉ đơn 

thuần có văn hóa biển mà còn có sự giao lưu văn hóa với những nét văn 

hóa khác của chính nước mình hay sự du nhập của nước bạn. Tính đa dạng 

của văn hóa biển Việt Nam thể hiện qua việc hầu hết ở các địa phương ven 

biển đều kết hợp thờ cúng tổ tiên, thờ thần Thành hoàng làng, thờ các hiện 

tượng tự nhiên với thờ các vị thần liên quan tới biển (lễ Cầu Ngư, lễ hội 

Nghinh Ông...).  

Văn hóa biển cũng có các thành tố như: Văn hóa sinh hoạt; phong tục 

tập quán thờ cúng tổ tiên, lễ tết, lễ hội; tôn giáo, tín ngưỡng đặc trưng của 

vùng miền và một thứ không thể thiếu đó là tục lệ thờ cúng Thần biển 

mong mưa thuận gió hòa, mùa cá bội thu…  

Có thể nói văn hóa biển mang đặt tính riêng rất đa dạng và phong phú 

góp phần tạo nên mỗi bức tranh khác nhau về mỗi vùng văn hóa biển đảo 

đa sắc màu. Có sự khác biệt giữa văn hóa biển với văn hóa đất liền nhưng 

cũng có những yếu tố văn hóa lại chính là sự giao thoa của các nền văn hóa 

đó chính là quan hệ của con người với không gian. Đất liền là không gian 
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sống cũng là không gian môi trường để kiếm sống, biển không phải là 

không gian sống nhưng lại là không gian môi trường để kiếm sống. Giữa 

văn hóa biển với văn hóa sông nước cũng có sự khác nhau, sông nước vẫn 

nằm trên đất liền, thuộc về lục địa con người có thể sống ở trên đó được, 

còn biển cả thì không. Đó cũng chính là đặc trưng của văn hóa biển. 

1.1.4. Thành tố văn hóa biển 

Bên cạnh những khái niệm về văn hóa và đặc trưng cơ bản của văn 

hóa biển thì các thành tố văn hóa biển cũng là yếu tố quan trọng cũng được 

nhiều nhà nghiên cứu quan tâm và nhắc đến. Văn hóa biển đảo gồm hai 

phạm trù là văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể. 

Theo luật Di sản văn hóa thì di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa 

phi vật thể được hiểu như sau: 

Di sản văn hóa phi vật thể là sản phẩm tinh thần có giá trị lịch sử, 

văn hóa, 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 hóa 

ẩm thực, về trang phục truyền thống dân tộc và những tri thức dân 

gian  khác” [17, tr.15]. 

Từ vấn đề trên ta có thể hiểu rằng thành tố văn hóa biển gồm phạm trù 

văn hóa vật thể và văn hóa phi vật thể hay có thể hiểu văn hóa biển được 

cấu thành từ những thành tố sau: 

Văn hóa phi vật thể: 

- Chủ thể văn hóa và các hình thức tổ chức xã hội (hay là văn hóa tổ 

chức cộng đồng). 
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- Đời sống kinh tế, phương thức mưu sinh, cách thức sản xuất gắn với 

môi trường biển đảo (hay là văn hóa sinh kế). 

- Đời sống sinh hoạt, ăn, mặc, ở, đi lại, hôn nhân, tang ma, các phong 

tục, tập quán trong đời sống hàng ngày gắn với môi trường biển đảo (hay là 

văn hóa sinh hoạt). 

- Đời sống tôn giáo, tín ngưỡng, các nghi lễ gắn với môi trường biển 

đảo (hay là văn hóa tâm linh). 

- Đời sống tinh thần, tình cảm, tâm hồn, chủ yếu là văn nghệ dân gian 

gắn với môi trường biển đảo (hay là văn hóa nghệ thuật).  

Văn hóa vật thể: 

Bao gồm di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, 

bảo vật quốc gia có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học [17]. 

Trên địa bàn huyện Cát Hải có những văn hóa vật thể sau: 

Di tích lịch sử, kháng chiến như: Pháo đài thần công, Hang quân y; 

khu căn cứ Đô Lương…. Các di tích lịch sử như: Đình Hoàng Châu, Đình 

Phù Long, Đình chùa Văn Chấn… 

Di tích khảo cổ: Di chỉ khảo cổ học Cái Bèo… 

Danh lam thắng cảnh: Quần đảo Cát Bà… 

Nói tóm lại: Trên thực tế có nhiều ý kiến khác nhau về thành tố văn 

hóa, tuy nhiên các nhà nghiên cứu cho rằng những yếu tố trên mới là những 

yếu tố cấu thành nên văn hóa và văn hóa biển. Văn hóa, văn hóa biển 

huyện Cát Hải có tồn tại hay không đều phụ thuộc vào những thành tố văn 

hóa này. 

1.2. Quản lý văn hóa 

1.2.1. Khái niệm   

Quản lý nhà nước về văn hóa là sự quản lý của nhà nước đối với toàn 

bộ hoạt động văn hóa của quốc gia bằng quyền lực của nhà nước thông qua 
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hiến pháp, pháp luật và các cơ chế chính sách nhằm bảo đảm sự phát triển 

của nền văn hóa [5]. 

1.2.2. Đặc điểm quản lý văn hóa 

Theo giáo trình: Quản lý nhà nước về văn hóa thì quản lý nhà nước về 

văn hóa có những đặc điểm sau: 

Thứ nhất, Quản lý nhà nước về văn hóa không chỉ là sự quản lý theo 

chiều từ trên xuống dưới mà còn là sự điều chỉnh quá trình tự quản lý của 

từng người, từng gia đình, tập thể, làng xóm…theo chuẩn mục đích chung 

của nhà nước hướng từ dưới lên. Trong công thức truyền thống là “tu thân, 

tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” người lấy sự tu dưỡng đạo đức cá nhân làm 

điều xuất phát, từ đó tiến lên tự quản lý hành vi của mình, của gia đình 

mình, làng xóm mình. Do vật, quản lý nhà nước về văn hóa không chỉ là 

quản lý các vật hữu hình mà còn là quản lý những cái vô hình như tình cảm 

xã hội, tư tưởng con người. 

Thứ hai, văn hóa có cơ sở kinh tế, xã hội và luôn gắn liền với kinh tế, 

xã hội có nhiều thành phần thì văn hóa tất yếu cũng có nhiều thành phần. 

Trong định hướng chúng của nhà nước, các thành phần văn hóa dù là của 

tư nhân, của tập thể, của đoàn thể, của xã hội hay của quốc gia, tất cả phải 

hoạt động theo một chuẩn mực thống nhất trên cơ sở pháp luật chung, 

thông qua các chính sách về lĩnh vực văn hóa xã hội của nhà nước. Tuy 

nhiên, trên một tuyến thống nhất ấy, cách quản lý không hề giống nhau. 

Đối với một đơn vị, một thiết chế văn hóa do nhà nước trang bị đầu tư hoàn 

toàn thì đương nhiên về kế hoạch, phương hướng tiến hành, chỉ tiêu hoạt 

động… phụ thuộc vào nhà nước. Những một đơn vị văn hóa thuộc tổ chức 

tập thể, một nhóm người hay của cá nhân, gia đình thì ngoài các quy định 

thống nhất về mục tiêu hoạt động, nội dung tư tưởng ra, nhà nước sẽ không 

trực tiếp quản lý những vấn đề cụ thể như số lượng, thời gian… 
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Thứ ba, khác với các hoạt động kinh tế kỹ thuật, giá trị các hoạt động 

văn hóa không chỉ căn cứ vào số lượng thành phần mà chủ yếu ở tính sáng 

tạo, ở cái mới bồi đắp cho tâm hồn con người, giúp con người vươn lên 

trước những đòi hỏi mới của xã hội. Do đó, quản lý nhà nước về văn hóa 

không phải là sự thống kê bao nhiêu vở kịch được sáng tác, các bài thơ, 

văn, bài hát… mà quan trọng là nó phải có sự tổng kết rút kinh nghiệm và 

đánh giá chỉ ra được là các vở kịch, bài thơ, bài hát, buổi trình diễn ấy có gì 

hay, được quần chúng tiếp nhận và có tác dụng vào cuộc sống hiện tại như 

thế nào. 

Thứ tư, văn hóa là sự sáng tạo của quần chúng nhân dân và được thực 

hiện thông qua các đại biểu của mình là các văn nghệ sĩ. Các thành phần 

sáng tạo của họ thể hiện những nguyện vọng, tình cảm chung của mọi 

người. Những nguyện vọng tình cảm ấy lại phải được thông qua lăng kính 

chủ quan của các văn nghệ sĩ nên không thể không có cái riêng tư của 

người sáng tác. Nhà nước quản lý văn hóa không thể theo lối tư duy cứng 

nhắc dập khuôn mà phải dựa trên những hoàn cảnh, những trường hợp cụ 

thể để xem xét. 

Thứ năm, văn hóa là phản ánh của sự phát triển xã hội nhưng không 

phải lúc nào giữa kinh tế và văn hóa cũng phát triển cùng theo một chiều 

hướng. Có khi kinh tế xã hội phát triển mà văn hóa chưa phản ánh kịp, 

ngược lại có khi xã hội đang bế tắc, khủng hoảng thì văn hóa lại vươn lên 

đi trước. Bởi vậy, quản lý nhà nước về văn hóa không thể là sự chuyển dịch 

của mô hình quản lý [5].   

Nói tóm lại, quản lý nhà nước về văn hóa là quản lý các hoạt động văn 

hóa bằng chính sách và pháp luật. Công tác quản lý nhà nước về văn hóa có 

vai trò to lớn, có ý nghĩa sâu sắc đối với định hướng phát triển văn hóa, nhu 

cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân ngày càng được đáp ứng, mức hưởng 

thụ văn hóa của nhân dân ngày càng được nâng lên, công tác quản lý cần đi 
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vào nề nếp. Việc xây dựng thể chế văn hóa, các văn bản pháp luật, các 

chính sách trên lĩnh vực văn hóa là việc làm cần thiết trong công tác quản 

lý nhà nước về văn hóa. Văn hóa yếu tố quan trọng, có tác động, ảnh hưởng 

đến hoạt động của các lĩnh vực khác, trong đó có ngành du lịch, văn hóa là 

nhân tố góp phần to lớn cho sự phát triển của địa phương và đất nước. 

1.2.3. Nội dung quản lý giá trị văn hóa biển gắn với du lịch tại huyện Cát 

Hải, Hải Phòng 

Hoạt động du lịch ngoài môi trường tự nhiên ban tặng cho mỗi vùng 

đất nó còn gắn với các hoạt động văn hóa tâm linh; văn hóa cộng đồng; các 

di tích lịch sử; di tích kháng chiến. Chính vì thế nó đòi hỏi sự quản lý của 

nhà nước về văn hóa, phát huy các giá trị văn hóa gắn với môi trường du 

lịch. Hai cặp phạm trù này đi song hành với nhau, tương tác, hỗ trợ lẫn 

nhau trong việc phục vụ, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về văn hóa các vùng 

miền của du khách, nhất là các du khách là nhà nghiên cứu về văn hóa 

trong và ngoài nước.  

Quản lý văn hóa đi đôi với quản lý về du lịch. Du lịch có phát triển 

hay không phát triển phụ thuộc rất nhiều vào sự kết hợp chặt chẽ giữa văn 

hóa và du lịch. Nó góp phần khẳng định sự phát triển hay không phát triển 

của địa phương đó. Do vậy, vấn đề quản lý văn hóa biển gắn với phát triển 

du lịch bằng các chính sách, pháp luật cần thiết phải được đặt lên hàng đầu. 

Hơn nữa văn hóa gắn với du lịch ở Việt Nam cũng như trên thế giới là điều 

tất yếu, do vậy, rất cần có sự định hướng của nhà nước về phát huy những 

giá trị về văn hóa tạo động lực cho du lịch phát triển, thu hút khách du lịch 

tạo nguồn thu tái sử dụng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, tu tạo di 

tích, di sản…. đây chính là nguồn thúc đẩy du lịch phát triển nhanh và bền 

vững, bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, vẫn phải 

bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cảnh quan môi 

trường….  

Từ đó có thể hiểu quản lý nhà nước về du lịch có các yếu tố sau: 
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Thứ nhất, thực hiện các biện pháp, phương pháp thích hợp để nâng 

cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò của du lịch đối với sự phát 

triển kinh tế, xã hội của huyện đảo; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về 

pháp luật du lịch nhằm giúp họ hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành các quy 

định từ Trung ương đến địa phương.  

Thứ hai, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch tổng thể, 

lâu dài, hợp lý và các quy hoạch, kế hoạch chi tiết cho từng giai đoạn phát 

triển trên cơ sở coi trọng bảo vệ cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; bảo 

tồn các di sản văn hóa; bảo đảm an toàn cho du khách, an ninh trật tư cho địa 

phương và đất nước.  

Thứ ba, có chính sách nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư kết cầu hạ 

tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật nhà hàng, khách sạn phục vụ cho du lịch. Đào 

tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao cho ngành du lịch theo hướng 

bền vững, lâu dài. 

Ngoài ra, chính quyền luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhằm 

đưa công nghệ thông tin hiện đại vào quản lý du lịch; đặt văn phòng xúc 

tiến du lịch tại các thị trường trọng điểm trong nước như Hà Nội, thành phố 

Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng,…tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, thành 

phố Hải Phòng và các công ty du lịch quốc tế để quảng bá du lịch của 

huyện đảo. Thực hiện các chương trình truyên truyền, thông tin, quảng bá 

theo chuyên đề phim, phóng sự; các sự kiện văn hóa, thể thao; lễ hội; hội 

chợ triển lãm; hội thảo du lịch; giới thiệu với du khách trong nước và quốc 

tế về tiềm năng văn hóa, tiềm năng du lịch của huyện đảo; xây dựng chiến 

lược tiếp thị mở rộng thị trường ra nước ngoài, đa dạng hóa và nâng cao 

chất lượng dịch vụ du lịch dựa trên sản phẩm văn hóa truyền thống của địa 

phương; tăng cường việc liên kết, hợp tác với các địa phương khác trong 

việc trao đổi giao lưu văn hóa phát triển du lịch. 
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1.3. Du lịch, du lịch biển 

1.3.1. Du lịch 

         Từ giữa thế kỷ 19, du lịch bắt đầu phát triển mạnh và ngày nay đã trở 

thành một hiện tượng kinh tế xã hội phổ biến. Nhiều nước đã lấy chỉ tiêu đi 

du lịch của dân cư là một trong những tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc 

sống. Tuy nhiên, khái niệm “Du lịch” được hiểu rất khác nhau tại các quốc 

gia khác nhau và từ nhiều góc độ khác nhau. Theo Luật Du lịch Việt Nam: 

“Du lịch là hoạt động của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của 

mình nhằm thoả mãn nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ dưỡng trong một 

khoảng thời gian nhất định'' [18, tr.25]. 

Từ khái niệm trên tác giả cho rằng du lịch là tổng hợp các mối quan hệ 

về kinh tế, kỹ thuật, văn hóa, xã hội, phát sinh do sự tác động hỗ trợ giữa 

du khách, đơn vị cung ứng dịch vụ, chính quyền và cư dân địa phương 

trong quá trình khai thác các tài nguyên du lịch, tổ chức kinh doanh phục 

vụ du khách. Ngày nay, du lịch đã trở thành một hiện tượng kinh tế xã hội 

phổ biến không chỉ ở các nước phát triển mà còn ở các nước đang phát 

triển, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên cho đến nay, nhận thức về du lịch 

vẫn chưa được thống nhất. Do hoàn cảnh (thời gian, khu vực) khác nhau, 

dưới mỗi góc độ nghiên cứu khác nhau có một cách hiểu về du lịch khác 

nhau, tạo ra sự khác nhau về khai thác du lịch.  

1.3.2. Du lịch biển  

a. Khái niệm: Du lịch biển là loại hình du lịch gắn liền với biển, đảo thuận 

lợi cho việc tổ chức các hoạt động tắm biển, nghỉ dưỡng, thể thao biển 

(bóng chuyền bãi biển, lướt ván, môtô bay, câu cá...).  

Du lịch biển là một trong những loại hình du lịch diễn ra nhằm thỏa 

mãn nhu cầu với thiên nhiên của con người. Thiên nhiên ở đây là các cảnh 

quan vùng biển đảo, các bãi tắm đi liền với cát trắng, các hệ sinh thái rừng, 
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núi, khí hậu và thế giới sinh vật trong lòng đại dương bao gồm các loại san 

hô, tảo, hải sản, các loại tôm, cá, ngao, sò, ốc… 

Du lịch biển đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng mong muốn quay về 

với tự nhiên gần gũi với thiên nhiên của con người. Mục đích chính của du 

lịch biển là để thỏa mãn nhu cầu nghỉ ngơi thư giãn giải trí, tìm hiểu khám 

phá làm cho cuộc sống thêm phong phú tìm lại cảm giác thoải mái cho con 

người sau những ngày làm việc mệt mỏi căng thẳng. 

Tóm lại: Du lịch biển là loại hình du lịch sinh thái dựa vào sự khai 

thác tài nguyên thiên nhiên biển và tài nguyên nhân văn biển. Hiện nay loại 

hình du lịch này đang được rất nhiều người ưa thích và ngày càng phát 

triển. 

b. Đặc điểm của du lịch biển :  

* Phân bố: 

Biển đảo Việt Nam với tiềm năng du lịch lớn với đường bờ biển dài 

khoảng 3.260 km có hình cong chữ S từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến 

đất mũi Cà Mau (tỉnh Cà Mau), vòng về phía tây đến Hà Tiên (tỉnh Kiên 

Giang) với khoảng hơn 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ, trong đó có 02 quần đảo 

Trường Sa và Hoàng Sa, phân bố rải rác ở hầu hết các tỉnh từ Bắc tới Nam [6]. 

* Tính mùa vụ:   

Đối với những vùng biển có khí hậu 4 mùa rõ rệt như các tỉnh, thành 

phố phía Bắc thì du lịch biển thường phát triển mạnh mẽ nhất vào mùa hạ, 

thời điểm này lượng khách đến với du lịch biển rất đông, dẫn đến sự quá 

tải, gây ô nhiễm môi trường, chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm, đôi lúc 

không thỏa mãn được nhu cầu tiêu dùng của khách du lịch. Ngược lại về 

mùa đông khách đến với loại hình du lịch này không nhiều, nguồn nhân lực 

phục vụ lao động không có việc làm, các cơ sở vật chất kỹ thuật bị bỏ 

không một thời gian dài. Gây nên tình trạng lãng phí nguồn tài nguyên, làm 
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ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của các cơ sở vật chất kỹ thuật, hạ 

tầng và nguồn thu. 

Du lịch biển gắn với tự nhiên, cảnh quan vùng biển, các bãi biển. Do 

vậy các hiện tượng thời tiết bất thường có ảnh hưởng lớn đến các hoạt động 

du lịch như: gió bão, sóng thần, hạn hán… 

Làm ảnh hưởng đến tâm lý khách du lịch, kìm hãm sự phát triển du 

lịch, gây ra những tổn thất nặng nề về sơ sở vật chất. 

Ngoài ra, khí hậu nước ta có tính chất nhiệt đới nóng ẩm. Vì vậy, 

hoạt động du lịch biển đảo bởi thời tiết nóng bức nên nhu cầu tắm biển, 

nghỉ dưỡng tăng cao, còn về mùa đông ở miền bắc lạnh không thích hợp 

cho loại hình du lịch tắm biển và nghỉ dưỡng. Do tính thất thường của 

thời tiết như mưa bão vì thế hoạt động du lịch biển không diễn ra thường 

xuyên liên tục [6].  

1.4. Mối liên hệ giữa văn hóa và du lịch  

Văn hóa và du lịch luôn có mối liên hệ mật thiết với nhau, ngoài nghỉ 

dưỡng, tắm biển, ẩm thực, mua sắm thì du khách thường muốn đi tham 

quan tìm hiểu danh lam thắng cảnh hay những nét văn hóa đặc trưng của 

vùng miền, địa phương, dân tộc đó. Chính vì thế Đảng và Nhà nước ta luôn 

khuyến khích phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy những giá trị tốt 

đẹp văn hóa truyền thống của người Việt. Quảng bá du lịch chính là quảng 

bá những nét đẹp văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc của dân tộc Việt Nam ra 

với thế giới.   

1.4.1. Sự tác động của văn hóa đến du lịch 

Mối quan hệ mật thiết giữa văn hoá và du lịch được thể hiện qua các 

khía cạnh: 

Văn hóa là nguồn tài nguyên độc đáo của du lịch. Nguồn tài nguyên 

văn hóa có hai loại cơ bản: Văn hoá vật thể, văn hóa phi vật thể. Theo quan 
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niệm của ngành du lịch, người ta xếp các thành tố văn hóa vào tài nguyên 

nhân văn cụ thể là: các di tích lịch sử, văn hóa; văn học, nghệ thuật; phong 

tục, tập quán, tín ngưỡng, tôn giáo; cách ứng xử, giao tiếp; hàng lưu niệm; 

ẩm thực; lễ hội; các trò chơi giải trí. Vì vậy mà văn hóa là điều kiện và môi 

trường để cho du lịch phát triển. Cùng với tài nguyên tự nhiên, tài nguyên 

văn hóa là một trong những điều kiện đặc trưng cho việc phát triển du lịch 

của mỗi quốc gia, mỗi vùng, mỗi địa phương.  

Văn hóa tác động tới du lịch nhiều hay ít được biểu hiện qua hành vi 

ứng xử, trong phục vụ, hay trong giao dịch kinh doanh dịch vụ du lịch. Xét 

ở một khía cạnh khác, mối quan hệ mật thiết này được thể hiện trong việc, 

nếu muốn phát triển du lịch cần phải có một môi trường du lịch tốt. Tri 

thức, thông tin xã hội, cách ứng xử, hiểu biết tâm lý du khách…là những 

động lực hữu hiệu thúc đẩy sự phát triển du lịch. 

Vì vậy mà văn hóa là điều kiện và môi trường để cho du lịch phát sinh 

và phát triển. Cùng với tài nguyên tự nhiên, tài nguyên văn hóa là một 

trong những điều kiện đặc trưng cho việc phát triển du lịch của một quốc 

gia, một vùng, một địa phương. Giá trị của những di sản văn hóa, di tích 

lịch sử, các công trình kiến trúc, các hình thức nghệ thuật, các phong tục, 

tập quán, lễ hội, ngành nghề truyền thống, văn háo ẩm thực… cùng với các 

thành tựu kinh tế, chính trị, xã hội, các cơ sở văn hóa nghệ thuật, các bảo 

tàng… là những đối tượng cho du khách khám phá, thưởng thức, cho du 

lịch khai thác và sử dụng. Sự khai thác và thu lợi nhuận từ tài nguyên thiên 

nhiên hay tài nguyên văn hóa đều đem lại nguồn kinh phí để tái đầu tư vào 

việc xây dựng các khu nghỉ dưỡng, khu tắm biển, khu du lịch sinh thái, khu 

vui chơi giải trí đều phản ánh trí tuệ và sức sáng tạo của loài người. Chính 

những tài nguyên này không chỉ tạo ra môi trường và điều kiện cho du lịch 

phát sinh và phát triển mà còn quyết định về quy mô, thể loại, chất lượng 
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và hiệu quả của hoạt động du lịch của một quốc gia, một vùng, một địa 

phương. 

1.4.2. Sự tác động của du lịch đến văn hóa 

1.4.2.1. Tác động tích cực 

        Phát huy các giá trị về văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Việt, 

bảo tồn các di tích lịch sử, kiến trúc, danh lam thẳng cảnh, tạo môi trường 

lành mạnh, xanh sạch đẹp để thu hút khách du lịch. 

Du lịch cũng thể hiện một vai trò hết sức quan trọng đối với văn hóa. 

Du lịch trở thành phương tiện để truyền tải và trình diễn các giá trị văn hóa 

của một địa phương, một dân tộc để mọi khách du lịch trong nước và quốc 

tế khám phá, chiêm ngưỡng, tìm hiểu, học tập và thưởng thức. Nhờ có du 

lịch mà sự giao lưu văn hóa giữa các cộng đồng, các quốc gia được tăng 

cường và mở rộng. 

Như vậy, toàn bộ mối quan hệ tổng hòa giữa khách du lịch, không 

gian văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, các dịch vụ phục vụ cho 

du lịch cùng các thiết chế đã tạo ra môi trường du lịch, khu vui chơi giải trí 

giúp con người có chỗ nghỉ ngơi, tham quan, mua sắm…  

Ngày nay, văn hóa du lịch đã trở thành một thành tố mới trong phạm 

trù văn hóa của mỗi quốc gia.  

Đây là ngành công nghiệp không khói, thu hút nguồn tài chính đóng 

góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Cát Hải và thành 

phố Hải Phòng. 

1.4.2.2. Tác động tiêu cực 

Đối với các di sản văn hóa vật thể, sự phát triển du lịch ồ ạt chạy theo 

số lượng thường gây ra sự bào mòn, hư hại các công trình, các di tích hiện 

có. Sự có mặt quá đông của khách du lịch tại một địa điểm di tích tạo nên 

những tác động cơ học, hóa học (do khí thải từ hơi thở, tiếng ồn...) cùng 
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với yếu tố khí hậu, thời tiết gây nên sự xuống cấp, phá hủy những công 

trình kiến trúc cổ xưa. 

Sự phát triển du lịch có thể làm gia tăng sự thất thoát, buôn bán trái 

phép đồ cổ, ăn cắp cổ vật tại các di tích, đào bới lăng mộ cổ...  

- Sự phát triển du lịch thường kèm theo sự du nhập văn hóa ngoại lai, 

do vậy có thể làm xói mòn hoặc dần mất đi bản sắc văn hóa địa phương, 

bản sắc văn hóa dân tộc. 

- Thương mại hóa các sản phẩm du lịch. 

1.5. Tổng quan văn hóa biển gắn với du lịch huyện đảo Cát Hải, 

Hải Phòng 

1.5.1. Giới thiệu huyện đảo Cát Hải 

1.5.1.1. Điều kiện tự nhiên, địa lý 

Huyện Cát Hải được thành lập năm 1977 trên cơ sở hợp nhất 2 huyện 

đảo Cát Bà và Cát Hải cũ. Địa bàn huyện Cát Hải ngày nay vốn là một đơn 

vị hành chính được thành lập vào loại xưa nhất của thành phố Hải Phòng.  

Huyện Cát Hải ngày nay có vị trí tiếp giáp như sau: 

- Phía Đông và Nam huyện Cát Hải là vịnh Bắc Bộ.  

- Phía Bắc giáp huyện Yên Hưng của Quảng Ninh qua dòng sông Phượng.  

- Phía Tây giáp đảo Đình Vũ. 

Địa hình nơi đây phức tạp, tổng diện tích khoảng 345 km2, rừng núi 

chiếm 2/3 diện tích. Huyện có 2 đảo hợp thành. Đảo Cát Hải là dải cát dễ bị 

xâm thực và bị thủy triều bào mòn. Đảo Cát Bà 336 hòn đảo trong đó Đảo 

Cát Bà là đảo lớn nhất. Huyện có gần 30.000 người. Khu hành chính của 

huyện đóng tại Cát Bà. Nơi đây có Vườn Quốc Gia Cát Bà là nơi lưu giữ 

nguồn gen qúy hiếm trong đó có loài Voọc đầu trắng được ghi vào Sách Đỏ 

thế giới.  

Thiên nhiên ưu đãi cho Cát Bà hệ thống sông ngòi, hồ đầm khá phong 

phú, nguồn tài nguyên vô cùng quý hiếm, trên rừng có nhiều loại gỗ quý 
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như Lát hoa, Lim, Gội, Kim giao, các loại cây dược liệu, thảm thực vật 

phong phú; các loại chim, thú như: đại bàng, đa đa, trăn, kỳ đà, rắn hổ mang, 

tắc kè, khỉ, chồn, cầy…; có nhiều hang động còn nguyên sơ;  biển Cát Hải có 

gần 200 loài cá, gần 600 loài động vật biển, 75 loài thực vật phù du, gần 200 

loài động vật phù du, 27 loại rừng ngập mặn. Biển Cát Hải còn có nhiều loại 

nhuyễn thể như : Tôm he, Tôm rồng, Đồi mồi, Cua, Ghẹ, Sò huyết, Trai ngọc, 

Vẹm xanh, Tu hài… [6]. 

1.5.1.2. Lịch sử xã hội - nhân văn 

Lịch sử cư trú và sinh tồn của cư dân sinh sống ở Cát Hải được các 

nhà nghiên cứu khảo cổ học quan tâm qua các đợt nghiên cứu, tìm hiểu, 

khảo sát về giai đoạn tiền sử, sơ sử trên đảo.  

Các nhà nghiên cứu khảo cổ học Việt nam tiến hành công việc 

nghiên cứu khảo cổ học Cát Hải từ những năm 60 đến thế kỷ 

20. Họ cho rằng môi trường thiên nhiên của Cát Hải đã là cái 

nôi của người từ cổ xưa. Tại đây, họ đã tiến hành khai quật 17 

địa điểm trên huyện Cát Hải. Kết quả cho thấy có tới 15 điểm 

có dấu tích của người cổ xưa như hang Eo bùa thuộc xã Hiền 

Hào, Tùng Bà thuộc Vườn Quốc Gia, Bờ Đá, Khoăn Mui 

thuộc xã Trân Châu, Áng Giữa thuộc xã Việt Hải. Đặc biệt là 

di chỉ Cái Bèo được một nhà khảo cổ người Pháp phát hiện 

năm 1938, qua nhiều lần khai quật và kết quả phân tích đi-ô-

xit các-bon cho biết người Việt cổ có mặt ở đây cách ngày nay 

khoảng trên 6.000 năm. Trong tầng đất trên của di chỉ Cái Bèo 

còn có một tầng di chỉ chứa những di vật tiêu biểu thuộc nền 

văn hoá Hạ Long. Giữa hai tầng trên và dưới của di chỉ Cái 

Bèo là một lớp san mỏng không chứa các di vật hoặc xương 

các động vật. Điều này chứng tỏ trước đây đã có một thời 

nước biển dâng lên tràn ngập lớp dưới để lại dấu tích của biển 
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ngăn cách giữa hai nền văn hoá sớm và muộn. Di chỉ Cái Bèo 

có giá trị lịch sử lớn khẳng định người Việt cổ đã cư trú tại 

vùng đất này từ rất xa  

Vào những năm 1889 - 1893 phong trào chống thực dân Pháp 

xâm lược của nhân dân Bắc Kỳ dấy lên mạnh mẽ. Thực dân 

Pháp và triều đình phong kiến thẳng tay đàn áp phong trào. 

Tiền Đức, một thủ lĩnh nghĩa quân miền Duyên hải đã lui quân 

về đảo Cát Bà xây dựng củng cố lực lượng, vùng núi non hiểm 

trở Cát Bà trở thành một trong những căn cứ chính của nghĩa 

quân chống Pháp… 

                     Nguồn: Google "Cẩm nang du lịch Cát Bà" truy cập ngày 

                   15/6/2018: 

           https://www.ivivu.com/blog/category/viet-nam/dao-cat-ba/,[35]             

1.6. Khái lược về giá trị văn hóa biển trên địa bàn huyện đảo Cát Hải 

Huyện đảo Cát Hải là một trong những huyện của thành phố Hải 

Phòng hiện còn lưu giữ nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đặc biệt 

là Vườn quốc gia Cát Bà được UNESCO công nhận là “Khu dự trữ sinh 

quyển thế giới”, nơi có loài Voọc đàu trắng được ghi trong sách đỏ thể giới, 

ngày 02/12/2004 và đang được UNESCO tái đề cử là “Di sản thiên nhiên 

thế giới” nằm trong quần thể kéo dài của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh 

Hạ Long. Trong quá trình quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị Di sản, Ban 

quản lý huyện Cát Hải đã quan tâm chú trọng đến công tác nghiên cứu về 

các giá trị Di sản, đặc biệt là các giá trị văn hóa biển đảo Cát Bà, coi đó là 

một trong những nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch dịch vụ [6]. 

Các giá trị tiêu biểu của văn hóa biển đảo Cát Hải nổi bật ở hệ thống 

các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của 

cư dân miền biển… 

https://www.ivivu.com/blog/category/viet-nam/dao-cat-ba/
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Theo số liệu của phòng Văn hoá thể thao và du lịch huyện Cát Hải có 

178 di tích, trong đó 15 di tích được xếp hạng. Nhiều di tích nổi tiếng, có 

giá trị về mặt lịch sử và khoa học tiêu biểu là các di chỉ đã được khảo cổ:  

- Di chỉ cái Bèo thuộc thị trấn Cát Bà đã khai quật được hơn 479 công 

cụ bằng đá cuội, đồ gốm thô cứng làm từ đất sét, cát hạt khô và xương răng 

động vật. Những hiện vật này có niên đại khác nhau từ 4000 - 7000 năm. 

- Di chỉ Bãi Bến xã Hiền Hào, Cái Đồn xã Xuân Đám đảo Cát Bà qua 

3 lần khai quật có trên 500 hiện vật, điển hình là đồ đá và đồ gốm niên đại 

3.500 đến 3.700. Đây là dấu hiệu chứng tỏ có sự tụ cư ổn định, biết tìm địa 

thế thuận lợi gần hang động, nguồn nước ngọt, biết săn bắn hái lượm, bắt 

sò điệp và tìm ra lửa, chế tác vật dụng của người Việt cổ. Hiện các hiện vật 

được lưu trữ tại Bảo tàng Hải Phòng và Viện Khảo cổ học Việt Nam.      

Bên cạnh các di chỉ khảo cổ ở Cát Hải còn có hệ thống các di tích lịch 

sử, danh lam thắng cảnh phong phú, đa đạng. Năm 2004 Vườn Quốc gia 

Cát Bà được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Cát 

Bà có nhiều bãi tắm đẹp như: Cát Cò 1(Cát Tiên), Cát Cò 2 (Cát Đá Bằng), 

Cát Cò 3 (Cát Cò); Đảo khỉ và hàng trăm bãi tắm hoang sơ nằm rải rác ở 

các đảo trên Vịnh Lan Hạ, thu hút một lượng khách du lịch lớn hàng năm.  

Sinh hoạt văn hoá của cư dân vùng biển diễn ra khá đặc sắc được thể 

hiện qua lễ hội. Lễ hội được tổ chức hàng năm nhằm cầu an, cầu phúc với 

tín ngưỡng dân gian thờ thần biển, thờ thành hoàng làng, thờ đức thánh 

Đông Hải Đại Vương (những người có công khai dân lập ấp, anh hùng 

chống giặc ngoại xâm, giúp dân trị thủy, những vị thần tiên hiển linh). Lễ 

hội 21 tháng Giêng của thị trấn Cát Hải, lễ hội Làng Cá Cát Bà ngày 01/4 

hàng năm (lễ hội cầu ngư) cũng là ngày Bác Hồ về thăm Làng cá Cát Bà 

gắn với lễ hội đua thuyền rồng trên biển, lễ hội Xa Mã đình Hoàng Châu, 

năm 2017 được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia, lễ hội cầu lộc cầu tài 
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đầu xuân đền Hiền Hào… với phần lễ mang mầu sắc huyền bí, gắn với 

truyền thống người Việt “uống nước nhớ nguồn”, ước vọng về sự an bình, 

khát vọng mùa cá bội thu. Song song với lễ hội là hoạt động trò chơi dân 

gian như đua thuyền rồng trên biển, đấu vật; thi đan lưới và câu cá… thể 

hiện tinh thần thượng võ, lao động cần cù, yêu nước yêu quê hương của 

người dân vùng biển. 

Về di tích lịch sử, huyện Cát Hải có một số di tích tiêu biểu như: cụm 

đình chùa Gia Lộc, đình Phù Long, đình chùa Hoàng Châu, đình Nghĩa Lộ…  

Các di tích lịch sử và văn hoá tiêu biểu ở khu vực huyện Cát Hải và vùng 

xung quanh là sự xâu chuỗi quá trình phát triển của lịch sử Hải Phòng và 

của dân tộc từ thời kỳ tiền sử đến ngày nay, thời kỳ nào cũng có các di tích 

tiêu biểu, có giá trị nhân văn lớn. Quần đảo Cát bà nói riêng và huyện Cát 

Hải nói chung còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể 

đặc sắc của cộng đồng ngư dân cư trú trên đảo Cát Hải từ xa xưa. Từ cuộc 

sống biển cả, họ đã tạo nên một nét văn hoá độc đáo mang đậm yếu tố biển 

với những lễ hội, tập tục mang sắc thái của cư dân miền biển nói chung và 

ngư dân huyện đảo Cát Hải Hải phòng nói riêng. Đây là yếu tố quan trọng 

góp phần tạo nên giá trị văn hóa của cư dân huyện đảo kích thích sự tò mò 

của du khách, đã được chính quyền nơi đây khai thác phục vụ du lịch phát 

triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. 

1.7. Tình hình phát triển du lịch dựa trên văn hóa biển tại huyện đảo Cát Bà 

1.7.1. Tài nguyên thiên nhiên rừng và biển kết hợp với nét văn hóa ẩm 

thực trở thành sản phẩm du lịch. 

Dựa trên nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, thủy hải sản đa dạng, tạo 

nét văn hóa ẩm thực trở thành một điểm du lịch biển nổi tiếng trong và 

ngoài nước, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến thưởng 

ngoại, thưởng thức các món ăn mang đậm chất hương vị biển. Đảo Cát Bà 
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là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí, lễ hội gắn với du lịch 

mạnh mẽ nhất trên huyện đảo Cát Hải. Chính vì vậy, các loại hình du lịch 

dựa trên giá trị tài nguyên thiên nhiên được tập trung đầu tư, khai thác, 

triển khai tốt và hiệu quả. Một số hoạt động du lịch tiêu biểu có tại huyện 

Cát Hải: 

1. Tắm tại bãi biển Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3 hoặc bãi tắm Tùng 

Thu (cách trung tâm 2 km). Ngoài ra du khách có thể tắm tại các bãi 

tắm nhỏ trong vịnh Lan Hạ (bãi tắm đảo Vạn Bội, bãi tắm Vạn Bội 

Con, bãi tắm Ba Trái Đào, bãi tắm Nam Cát) hoặc bãi tắm tại đảo 

Khỉ (đảo Cát Dứa).  

2. Tham quan vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ (đảo Cát Dứa), làng chài Cửa Vạn. 

3. Chèo thuyền kayak trên vịnh. 

4. Leo núi mạo hiểm ở những địa điểm thuộc vịnh Lan Hạ. 

5. Tham quan các cơ sở nuôi thủy, hải sản lồng bè. 

6. Tham quan Vườn Quốc gia Cát Bà. 

7. Trekking (Phượt) tại Vườn Quốc gia Cát Bà hay Liên Minh (xã 

Trân Châu)… 

8. Tham quan các hang động. 

9. Tham quan các di tích lịch sử, văn hóa 

        Nói chung khách người Việt thường ưa thích lựa chọn nghỉ dưỡng kết 

hợp tắm biển, tham quan các di tích lịch sử, di tích cách mạng, tham quan 

vịnh, mua sắm thủy hải sản làm quà. Trong khi đó, khách du lịch quốc tế 

đến huyện Cát Hải ngoài hoạt động tắm biển, rất ưa thích chèo thuyền 

kayak trên vịnh, leo núi mạo hiểm hay tham gia một số tour leo đường rừng 

ngắm Voọc đầu trắng, chim thú; vào làng Việt Hải ẩm thực kiểu ngư dân; 

sống trải nghiệm cùng ngư dân trên nhà bè nuôi cá lồng trên biển... 

Sinh vật biển thuộc vùng biển - đảo Cát Hải cũng rất phong phú, đa 

dạng, với trên 1.200 loài, thì có tới 30 loài cỏ biển, 36 loài thực vật ngập 

mặn, 590 loài động vật đáy, 20 loài san hô, 207 loài cá; trong đó có không 
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ít loài thuộc loại quý hiếm được ghi vào danh sách đỏ Việt Nam và nhiều 

loài đặc sản có giá trị kinh tế cao như: Rong guột, rong mơ mềm, rùa, 

vích…Vịnh Lan Hạ (Cát Bà) là một trong những vịnh biển đẹp nhất trong 

quần thể danh thắng vịnh Hạ Long (di sản thiên nhiên thế giới).  

Chỉ riêng trên đảo Cát Bà có hàng trăm hang động với nhiều dáng vẻ 

nguyên sơ kỳ vĩ, đa dạng thảm thực vật phong phú. Nơi đây có nhiều vụng 

vịnh có dải cát vàng, những quần thể san hô lung linh muôn màu sắc. Trên 

rừng có nhiều loại gỗ quý như Lát hoa, Lim, Gội, Kim giao… Biển Cát Hải 

có gần 200 loài cá, gần 600 loài động vật biển, 75 loài thực vật phù du, gần 

200 loài động vật phù du, 27 loại rừng ngập mặn. Biển Cát Hải còn có 

nhiều loại nhuyễn thể như: tôm he, tôm rồng, đồi mồi, cua, ghẹ, sò huyết, 

trai ngọc, vẹm xanh, tu hài… 

Từ lợi thế trên, huyện đảo Cát Hải nổi tiếng với các loại hải sản, sản 

phẩm du lịch độc đáo, đa dạng, phong phú về chủng loại, trữ lượng và chất 

lượng, vì thế văn hóa ẩm thực ở đây nhiều món ăn ngon, tạo ra sức hút 

riêng cho du lịch biển tại huyện Cát Hải. 

Bảng 1: Sự phong phú thành phần loài thủy sinh vật vùng ven biển 

quần đảo Cát Bà 

                             Nguồn: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật năm 2008 

Nhóm thủy sinh vật 
Số loài đã thống 

kê và xác định 

được (I) 

Số loài thống kê 

có ở biển Việt 

Nam (II) 

Tỷ lệ 

giữa I/II 

Thực vật nổi 165 537 0,31 

Rong 71 653 0,11 

Cỏ biển 5 14 0,36 

Động vật nổi 115 657 0,17 

Động vật đáy 658 Khoảng 6000 0,11 

Động vật thân mềm 193   
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Giáp xác 116   

Giun đốt 124   

Da gai 8   

San hô cứng (số liệu 

2002, 2003) 
107 370 0,29 

Cá Khoảng 230 2038 0,11 

 

1.7.2. Tài nguyên nhân văn biển trở thành sản phẩm du lịch 

1.7.2.1. Sinh hoạt của ngư dân  

Đặc thù của huyện đảo Cát Hải là ngư dân từ đời này qua đời khác 

cuộc sống hình thành các vạn chài vừa đi đánh bắt cá vừa làm hậu cần nghề 

cá, mang tính văn hóa cộng đồng cao, rất thuận lợi cho việc phát triển du 

lịch cộng đồng. Đây đang là hướng đi mới của du lịch Cát Bà nhằm thu hút 

khách du lịch, thay đổi tính mùa vụ của du lịch tại địa phương. Vì vậy, đến 

Cát Bà vào bất kì thời điểm nào trong năm, du khách cũng sẽ được tận 

hưởng những dịch vụ du lịch hấp dẫn, thú vị. Không chỉ được ngắm cảnh 

đẹp của vịnh Lan Hạ, du khách còn có thể tham gia vào hành trình khám 

phá những điểm du lịch cộng đồng mang đậm chất cư dân miền biển tại xã 

Việt Hải, Xuân Đám, Hiền Hào, Gia Luận… 

Xã Việt Hải là điểm du lịch cộng đồng được nhiều du khách lựa chọn. 

Việt Hải có chưa đầy 80 hộ dân còn lưu giữ được nếp sống văn hóa của 

làng chài cổ, nằm gọn trong thung lũng của Vườn quốc gia Cát Bà cách 

biệt với thế giới xung quanh, trước đây muốn vào làng bằng đường bộ phải 

đi xuyên rừng, trèo đèo, lội suối dài hàng vài chục km, tuy nhiên đường 

biển vào làng thì thuận tiện hơn. Để phát triển xã Việt Hải thành điểm du 

lịch mang tính chất văn hóa cộng đồng đón khách tham quan, huyện Cát 

Hải đã chủ động xây dựng, quy hoạch, phục dựng lại những ngôi nhà cổ, 
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xây dựng một số công trình kết hợp giữa làm kinh tế và phục vụ du lịch 

như: xây dựng trang trại chăn nuôi các loại động vật có hiệu quả kinh tế 

như lợn rừng, nhím, cầy hương, tắc kè… kết hợp nuôi các loại thú rừng cần 

bảo tồn phục vụ tham quan du lịch; phát triển hàng ngàn hộ ngư dân nuôi 

cá lồng bè, tu hài, vẹm xanh…với tham quan trên vịnh và câu cá; trồng các 

loại cây lương thực, thực phẩm, dược liệu…phục vụ nhu cầu ẩm thực và 

chữa bệnh; vận động người dân xây nhà kiến trúc thuần Việt, bảo đảm đủ 

điều kiện cho khách du lịch nghỉ tại gia đình để tham gia sinh hoạt cùng 

người dân; xây dựng khu nghỉ thân thiện với môi trường và phục hồi sức 

khỏe bằng cây thuốc dân tộc; ẩm thực dân tộc…     

Ngoài xã Việt Hải, ở Cát Bà còn có một số điểm du lịch cộng đồng 

khác cũng được chú trọng đầu tư phát triển như xã Xuân Đám, Trân Châu, 

Gia Luận, Liên Minh, Hiền Hào… Với đặc thù địa hình vườn đồi xen kẽ 

trong các khu dân cư, người dân các xã này đã phát triển mô hình vườn cây 

ăn quả theo hướng duy trì và khôi phục các loại cây ăn quả truyền thống, 

đặc sản của địa phương như cây cam giấy. Một số gia đình kết hợp cung 

cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, khám phá vườn đồi với chế biến nhiều món ăn đặc 

trưng như gà Liên Minh, dưa chuột, rau xanh…phục vụ khách du lịch. Đây 

là mô hình thiết thực, tăng thu nhập từ sản phẩm hoa quả và dịch vụ du lịch 

đi kèm. Một số nơi còn vận động người dân trồng cây với kiến trúc vườn 

rừng kết hợp phát triển làng du lịch sinh thái cộng đồng. Phương hướng 

này là cách đón đầu cơ hội phát triển, thu hút khách du lịch, nhất là du 

khách nước ngoài đến khám phá thiên nhiên tại đảo Cát Bà.   

Xây dựng các điểm văn hóa du lịch cộng đồng với những sản phẩm du 

lịch phong phú, đa dạng và mới lạ là một trong những chiến lược nhằm giữ 

chân khách tại đảo Cát Bà; đồng thời tạo cơ hội cho người dân ở những địa 

phương này nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống từ các dịch vụ kinh 
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doanh ăn uống, nghỉ dưỡng, nhà hàng…. Đây chính là loại hình giúp phát 

triển kinh tế, xã hội địa phương, góp phần khắc phục tình trạng du lịch theo 

mùa vụ, phát huy tối đa tiềm năng và thế mạnh của vùng, giữ gìn bản sắc 

văn hóa cộng đồng riêng của cư dân miền biển Cát Hải. 

1.7.2.2. Văn hóa biển trở thành sản phẩm du lịch từ di sản văn hóa 

* Di sản văn hóa vật thể 

  Sau những năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) 

về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc 

dân tộc”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI, (Nghị quyết số 33-NQ-TW) “về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Nghị 

quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, ngày 16/01/2017 của Bộ chính trị 

“về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045, Du lịch và dịch vụ biển;…từ vận dụng tốt chủ 

trương của Đảng và Nhà nước, huyện Cát Hải có chuyển biến tích cực, 

trong nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa. Huyện gắn bảo tồn 

với khai thác điểm đến du lịch, tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng 

đồng, gắn kết làng xã từ các di tích, đặc biệt là với hệ thống di tích được xếp 

hạng cấp quốc gia và thành phố. Cát Hải là huyện đảo, song truyền thống văn 

hóa có tính đặc trưng thì không kém gì những địa phương trên đất liền. Một 

vùng đất đầy nét văn hóa của ngư dân miền biển hòa mình với vẻ quyến rũ 

bởi nét hoang sơ, kỳ vĩ, lãng mạn, sơn thủy hữu tình, lưu giữ hàng trăm di 

tích, trong đó có 12 di tích được xếp hạng với 4 di tích cấp quốc gia và 8 di 

tích cấp thành phố.  

Là địa phương chú trọng phát triển du lịch, do vậy việc bảo tồn các di 

tích được đặc biệt coi trọng để phục vụ phát huy giá trị văn hóa bản địa, khai 

thác để phục vụ du lịch. Di tích lịch sử cấp quốc gia nơi Bác Hồ về thăm 
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Làng cá Cát Bà và đứng nói chuyện với người dân trên đảo ở trung tâm 

đường 1-4 khu du lịch Cát Bà được coi là điểm đến quen thuộc, ý nghĩa đối 

với mỗi du khách. Họ đến để hiểu hơn giá trị truyền thống, thấm nhuần lời 

dạy của Người “Rừng vàng biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ”. Đặc 

biệt, câu nói càng có ý nghĩa hơn trong giáo dục thế hệ trẻ về ý thức bảo vệ 

chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. 

Trong chiến lược xây dựng và phát triển Cát Bà trở thành trung tâm 

du lịch cấp quốc gia và quốc tế, một trong những địa chỉ được huyện Cát 

Hải quan tâm chính là quản lý khai thác và phát huy giá trị văn hóa sẵn có 

đi kèm với các di chỉ đã được khảo cổ, đây là những minh chức cho bề dày 

truyền thống văn hóa của huyện đảo này. 

Cái Bèo là di tích khảo cổ thềm biển có quy mô lớn, địa tầng dày, có 

tổ hợp di tích và di vật phong phú. Các vết tích văn hóa cho thấy, đây là 

làng chài ven biển cổ nhất được biết hiện nay ở Việt Nam. Cái Bèo được 

xác định là một điểm đến hấp dẫn trong chiến lược xây dựng và phát triển 

Cát Bà, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch Quốc gia và Quốc tế. 

Di chỉ Cái Bèo được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia năm 2009. Đây 

không chỉ là di sản văn hóa biển tiêu biểu, đặc sắc của Việt Nam mà còn là 

bảo tàng địa chất tuyệt vời về sự dao động mực nước biển đại dương. Sự 

tiếp nhận và thích ứng của con người trước hiện tượng biển tiến, biển thoái, 

là một bài học cho chúng ta hôm nay trước nguy cơ xâm thực của nước 

biển do biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, vẻ thơ mộng của thiên nhiên và 

cuộc sống nhộn nhịp của làng chài giúp Cái Bèo hấp dẫn khách du lịch 

trong và ngoài nước. 
 

Cát Hải còn có rất nhiều lễ hội đặc sắc. Hệ thống lễ hội cũng là một 

nét đẹp văn hóa tiêu biểu của vùng đất này: Lễ hội Làng cá gắn với sự kiện 

Chủ tịch Hồ Chí Minh ra thăm đảo ngày 31/3/1959, ngày truyền thống 
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ngành thủy sản Việt Nam, khai trương du lịch Cát Bà. Hội đền Bà xã Hiền 

Hào được tổ chức vào 12 tháng giêng gắn với sự tích Mẫu Bà, bậc thánh 

nhân có công chăm lo cho dân, dạy dân biết cấy trồng, dệt vải, đánh bắt cá 

tôm. Lễ hội đua thuyền truyền thống ở thị trấn Cát Hải được tổ chức vào 

ngày 21 tháng giêng, bắt nguồn từ ý nguyện tâm linh của những người đi 

biển, cầu Đông Hải đại vương, vị thần cai quản vùng biển phía Đông của 

Tổ quốc phù hộ cho một năm mưa thuận gió hòa, tôm cá bội thu. Hội Xa 

mã ở xã Hoàng Châu là dịp để dân làng tưởng nhớ những người đã có công 

khai sinh lập làng, chống giặc ngoại xâm và những người đi làm ăn xa trở 

về đoàn tụ cùng gia đình... 

Đúng 12 giờ trưa, lễ hội đua thuyền chính thức bắt đầu, nhưng từ sáng 

sớm hàng nghìn người đổ về khu vực diễn ra lễ hội để cổ vũ cho các đội 

đua. Hội đua thuyền không chỉ thu hút nhân dân trong vùng mà rất nhiều 

du khách từ Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Nội…  

Đáng chú ý, ngày 8/5/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định công nhận 12 di sản văn hoá phi 

vật thể quốc gia trong đó có Lễ hội Xa Mã, rước kiệu Đình Hoàng Châu, xã 

Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Lễ hội Xa mã, rước 

kiệu đình Hoàng Châu được tổ chức vào ngày 10/6 âm lịch hàng năm. Đây 

là hoạt động văn hóa tín ngưỡng độc đáo, mang sắc thái đặc trưng của 

người dân vùng biển đảo Cát Hải. 

Nét đặc biệt của nghi lễ rước kiệu đình Hoàng Châu mang dấu ấn văn 

hoá vùng biển, nó không giống với lễ rước của các làng quê khác phải có 

cờ thần, cờ tiết mao, chấp kích, bát bửu, phường bát âm, chiêng trống đi 

theo một trật tự nhất định mà trong không gian và thời gian linh thiêng, con 

người được hoà vào cùng đội rước, được chứng kiến những cỗ kiệu bay, 

kiệu quay trên đôi vai của những nam thanh, nữ tú phù giá.  
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Như vậy, mỗi dịp tổ chức rước kiệu, người dân Hoàng Châu đã có dịp 

để tri ân bậc thánh thần, tiền nhân. Bên cạnh đó, lễ hội là một không gian 

trình diễn, diễn xướng để người dân nghỉ ngơi sau một những ngày làm 

việc vất vả vì cuộc sống mưu sinh trên biển. 

Bên cạnh nghi lễ rước kiệu bay, lễ hội truyền thống đình làng Hoàng 

Châu không thể thiếu nghi lễ, trò diễn xa mã.  

Nghi lễ xa mã chính là trò diễn kéo ngựa, chạy ngựa được tổ chức ở 

nhiều di tích trên đất nước ta. Trò diễn này thường được diễn ra gắn với 

những nhân vật được thờ là võ tướng, những bậc anh hùng có công lao tiễu 

trừ quân giặc gian ác, bảo vệ đất nước, che chở cho nhân dân. Không chỉ 

dừng lại ở việc tái hiện cảnh trận mạc, nghi lễ xa mã còn gửi gắm trong đó 

muôn vàn ước vọng về cuộc sống tốt đẹp, no đủ của người dân Hoàng 

Châu, Cát Hải. Bởi thế cho nên trong trò diễn xa mã bao giờ cũng được 

chia làm 2 đội chơi (đại diện cho hai giáp Đông và Tây) và nhất định phải 

có đội giành thắng cuộc. Như vậy thì năm đó cả làng mới may mắn, mưa 

thuận gió hòa, thuận buồm xuôi gió, cá lớn đầy khoang, người dân đi biển 

an bình trở về.  

Tiểu kết 

Từ vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên ưu đãi cho huyện Cát Hải có cả 

rừng núi, sông suối, biển đảo; với nhiều loài thực vật quý hiếm; động vật đa 

dạng; nguồn thủy hải sản dưới sông biển phong phú; con người đến đây trú 

ngụ, săn bắt, đánh cá từ rất sớm, vì thế các lớp văn hóa ở đây cũng được 

hình thành sớm và đa dạng, đem lại nhiều tư liệu quý đối với du khách 

muốn đến nơi đây tìm hiểu và du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển. 

         Văn hóa được đúc rút từ đời sống, sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng 

dân cư, trải quan hàng ngàn năm kết tinh, cộng với sự tác động của môi 

trường tự nhiên, tạo nên các nét văn hóa đặc trưng của vùng miền, mang 

đậm bản chất con người của vùng miền ấy, ở huyện đảo Cát Hải Hải Phòng 
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cũng không nằm ngoài nét văn hóa chung và riêng ấy, được con người lưu 

giữ từ thế hệ này qua thế hệ khác, quản lý, bồi đắp, phát huy các giá trị văn 

hóa truyền thống gắn với môi trường thiên nhiên tạo lên những nét văn hóa 

mang đậm chất biển, đây là tài sản quý để các nhà quản lý của chính quyền 

huyện cùng nhân dân lấy văn hóa là một thành tố quan trọng trong tiến 

trình phát triển du lịch, dịch vụ và ngược lại làm du lịch để phổ biến, truyền 

thông những nét văn hóa, văn hóa biển của chúng ta đến với du khách bốn 

phương.  

        Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, môi trường biển, rừng núi, động 

thực vật đa dạng, phong phú, đòi hởi sự quản lý của các cấp chính quyền 

hai thành tố văn hóa và du lịch được hòa quện với nhau tạo ra sản phẩm 

văn hóa du lịch biển thu hút khách du lịch đến với huyện đảo Cát Hải ngày 

một nhiều. Đây là ngành công nghiệp không khói thu hút nguồn lợi về kinh 

tế lớn, phát triển xã hội, bảo tồn văn hóa, bảo tồn gìn giữ môi trưởng biển 

và ổn định đời sống của nhân dân.  

        Trong thười buổi kinh tế thị trường đòi hỏi mỗi chúng ta, mỗi du 

khách và đặc biệt là người dân huyện đảo phải luôn có ý thức bảo vệ môi 

trường tự nhiên, môi trường văn hóa, phát huy những giá trị tốt đẹp của văn 

hóa bản địa gắn với du lịch tạo môi trường du lịch xanh, sạch, đẹp, thân 

thiện với môi trường. Để làm tốt công tác quản lý văn hóa và du lịch ta tìm 

hiểu thực trạng quản lý văn hóa biển gắn với phát triển du lịch của huyện 

đảo Cát Hải, Hải Phòng ở chương hai.  
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Chương 2 

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VĂN HÓA BIỂN GẮN VỚI PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH Ở HUYỆN ĐẢO CÁT HẢI 

2.1. Chủ thể quản lý văn hóa biển gắn với phát triển du lịch 

       Trước đây Chủ thể quản lý về văn hóa và du lịch trực thuộc một Sở 

đó Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch, do điều kiện tăng cường phát triển 

du lịch một số thành phố lớn trực thuộc Trung ương có ngành du lịch 

phát triển, thành phố Hải Phòng được phép tách ra thành hai Sở, đó là Sở 

Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch. Mỗi sở đều có chức năng, quyền 

hạn, nhiệm, cơ cấu tổ chức bộ máy riêng, đều là cơ quan giúp việc cho 

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trong lĩnh vực quản lý văn hóa và 

du lịch. Tuy nhiên ở cấp huyện chỉ có Phòng giúp việc cho UBND huyện 

là Phòng Văn hóa-Thể thao, chức năng nhiệm vụ quản lý về văn hóa, thể 

thao và du lịch.  

2.1.1. Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hải Phòng 

        Ngày 13 tháng 02 năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố  Hải 

Phòng ra Quyết định số 299/2017/QĐ-UBND quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao 

thành phố Hải Phòng. Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn 

thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện chức năng tham mưu, 

giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao và quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, trên môi 

trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản 

phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin) ở thành phố 

theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của 

Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy 

quyền của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố, Sở Văn hóa và Thể thao có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động 

của Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, 

kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 

../../../../Asus/Downloads/đáp%20án/chương%202/từng%20chương/hoàn%20chỉnh%20luận%20văn.doc#_Toc488159860
../../../../Asus/Downloads/đáp%20án/chương%202/từng%20chương/hoàn%20chỉnh%20luận%20văn.doc#_Toc488159874
../../../../Asus/Downloads/đáp%20án/chương%202/từng%20chương/hoàn%20chỉnh%20luận%20văn.doc#_Toc488159874
../../../../Asus/Downloads/đáp%20án/chương%202/từng%20chương/hoàn%20chỉnh%20luận%20văn.doc#_Toc488159874
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       * Cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao: 

       1. Lãnh đạo Sở: 

       a) Sở Văn hóa và Thể thao có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

       b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy 

ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước 

pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở; chịu trách 

nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy 

bannhân dân thành phố và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; báo 

cáo trước Hội đồng nhân dân thành phố, trả lời kiến nghị của cử tri, chất 

vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố theo yêu cầu. 

       c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt 

công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về 

nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc 

Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. 

       d) Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân thành phố quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ 

được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo quy 

định của pháp luật. 

       e) Giám đốc Sở bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của 

người đứng đầu các tổ chức trực thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành. 

        g) Giám đốc, Phó giám đốc Sở không kiêm chức danh Trưởng của 

đơn vị cấp dưới có tư cách pháp nhân (trừ trường hợp văn bản có giá trị 

pháp lý cao hơn quy định khác). Việc miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, 

khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính 

sách đối với Giám đốc Sở, Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định theo quy định của pháp luật. 

        2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở: 

        a) Văn phòng. 

        b) Thanh tra. 
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        c) Phòng Kế hoạch - Tài chính. 

        d) Phòng Tổ chức - Pháp chế. 

        e) Phòng Quản lý văn hóa. 

        f) Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình. 

        g) Phòng Quản lý di sản văn hóa. 

        h) Phòng Quản lý thể dục thể thao. 

        i) Phòng Thể thao thành tích cao. 

        k) Các đơn vị sự nghiệp công lập 

        Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng, không quá 02 

Phó Trưởng phòng. 

 
           Sơ đồ 1: Tổ chức Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng, năm 2017 

                                                Nguồn: Tác giả tự tổng hợp                         

2.1.2. Sở Du lịch Hải Phòng 

Ngày 26/4/2016, UBND thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 

666/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng. Sở Du 

lịch thành phố Hải Phòng được thành lập trên cơ sở tách chức năng, nhiệm 

vụ, bộ máy tham mưu quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch. 
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Sở  Du lịch Hải Phòng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thực 

hiện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và 

quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản 

phẩm) trên địa bàn thành phố, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của 

Sở và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban 

nhân dân thành phố Hải Phòng và theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; 

tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến 

hoạt động quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của pháp luật. Như 

vậy, hiện nay chủ thể quản lý các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động du lịch 

trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói chung, huyện đảo Cát Hải nói riêng 

là Sở Du lịch Hải Phòng. 

       * Cơ cấu tổ chức 

       1. Lãnh đạo Sở gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc. 

       a) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban 

nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp 

luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở. 

       b) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt 

công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm 

vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được 

Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở. 

       c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, 

kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với 

Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

quyết định theo quy định của pháp luật. 

      2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và tương đương thuộc Sở 

      a) Văn phòng. 

      b) Thanh tra. 

      c) Phòng quản lý Lữ hành. 

      d) Phòng quản lý Cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch. 

      e) Phòng Quy hoạch - kế hoạch và phát triển du lịch. 
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      Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng (Chánh Văn 

phòng, Chánh Thanh tra) và không quá 03 Phó trưởng phòng (Phó Chánh 

Văn phòng, Phó Chánh Thanh tra). Việc bổ nhiệm, điều động, khen 

thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối 

với lãnh đạo, phòng do Giám đốc Sở Du lịch quyết định theo quy định của 

pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân thành phố. 

 

 

   

Sơ đồ 2: Tổ chức Sở Du lịch Hải Phòng, năm 2017 

                                                                   Nguồn: Tác giả tự tổng hợp 

2.1.3. Vai trò của Sở Du lịch trong việc phát huy giá trị văn hóa biển gắn 

với phát triển du lịch 

       Một là, là cầu nối mở rộng không gian giao lưu văn hóa giữa con 

người với con người, giữa địa phương này với địa phương khác, giữa quốc 

gia này với quốc gia khác. 

        Hai là, mở rộng, phát huy những giá trị văn hóa của địa phương mà 

còn giúp bảo tồn các giá trị văn hóa đang bị thời gian, thời tiết bào mòn 

hoặc bị con người phá hủy.  

GIÁM ĐỐC 
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Ba là, khai thác tốt nguồn tài nguyên thiên nhiên ban tặng cho huyện 

đảo, thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng du lịch; phát triển hạ tầng kinh tế-văn 

hóa-xã hội; bảo đảm an ninh, quốc phòng; tăng thu nhập, ổn định đời sống 

cho nhân dân của địa phương và thành phố. 

       Bốn là, quản lý du lịch đi đôi quản lý tốt các di sản văn hóa vốn có của 

địa phương.  

2.1.4. Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện 

2.1.4.1. Vị trí và chức năng 

a) Phòng Văn hóa và Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải là 

cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải có chức năng 

tham mưu, giúp Uỷ ban nhan dân huyện quản lý nhà nước về: văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc tính Vực Văn 

hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện (việc thực 

hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông ra phòng 

được quy định trong Thông tư liên tịch của Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bộ Nội vụ). 

b) Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và 

tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động 

của Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải, đồng thời chịu sự chỉ đạo kiểm tra, 

hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du 

lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

2.1.4.2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

a) Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế 

hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn 

hóa, gia đình thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức 

thực hiện cải cách hành chính, xã hội hóa trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

được giao. 
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b) Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh 

vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban 

hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện. 

c) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế 

hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự 

nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hóa hoạt 

động và hóa, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình. 

d) Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực 

hiện phong trào văn hóa, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; 

xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng 

phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng gia 

đình văn hóa, làng văn hóa, khu phố văn hóa, đơn vị văn hóa; bảo vệ các di 

tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh: bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử 

dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du 

lịch trên địa bàn huyện. 

e) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hóa, thể 

thao, các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn 

hóa, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi 

quản lý của phòng trên địa bàn huyện. 

f) Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh 

tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ 

chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hóa, gia 

đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật. 

g) Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hóa, gia đình, 

thể dục, thể thao và du lịch đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ 

ban nhân dân xã, thị trấn. 
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h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc 

chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân 

về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của 

pháp luật. 

i) Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình 

hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch với Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện và Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch. 

j) Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi 

ngộ khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi 

quản lý của phòng về lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du 

lịch theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện. 

k) Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và 

phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện. 

l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban 

nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật. 

Ngoài các nhiệm vụ trên, Phòng Văn hóa và Thông tin còn thực hiện 

một số nhiệm vụ quyền hạn về lĩnh vực thông tin, truyền thông theo hướng 

dẫn tại Thông tư liên tịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ. 

2.1.4.3. Tổ chức và biên chế 

1. Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch có Trưởng phòng 

và không quá 03 Phó Trưởng phòng. 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của 

Phòng. 
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b) Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, chịu trách nhiệm 

trước Trưởng phòng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công. 

Khi Trưởng phòng vắng mặt, một Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng 

ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Phòng. 

c) Việc bổ nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định theo tiêu chuẩn chức danh 

được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật; 

việc miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, 

chính sách đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy 

định của pháp luật. 

2. Tổ chức sự nghiệp thuộc lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch 

ở cấp huyện có thể được thành lập gồm: Trung tâm Văn hóa, Thư viện, 

Trung tâm Thể dục thể thao hoặc Trung tâm Văn hóa - Thể thao. Các tổ 

chức sự nghiệp có con dấu, tài khoản riêng. Việc thành lập các tổ chức sự 

nghiệp này do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 

2.1.5. Ban Văn hóa xã  

a) Theo dõi, tổng hợp, tham mưu giúp UBND huyện, Thường trực 

UBND huyện quản lý chỉ đạo điều hành về lĩnh vực: Văn hóa, thể thao, du 

lịch; thông tin, truyền thông, công nghệ thông tin; giáo dục và đào tạo; 

ngoại vụ; lao động, thương binh, xã hội; y tế; thi đua, khen thưởng; báo chí; 

phát thanh truyền hình; thanh niên; nhà ở người có công; nhà ở người 

nghèo; mua sắm thuốc, vật tư y tế; các hội, đoàn thể thuộc lĩnh vực phụ 

trách; công tác đầu tư xây dựng cơ bản, trang thiết bị thuộc lĩnh vực phụ 

trách; theo dõi các quy hoạch, chương trình, đề án, dự án, văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội. 

b) Tham mưu giúp UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện thực hiện 

sự lãnh đạo chỉ đạo của Huyện uỷ, Nghị quyết của HĐND huyện thuộc lĩnh 

vực phụ trách. 
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c) Chuẩn bị nội dung, tham mưu giúp Thường trực UBND huyện giải 

quyết đề nghị của các cơ quan báo chí và các bài phát biểu thuộc các lĩnh 

vực được phân công. 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực UBND huyện, Chánh 

Văn phòng UBND huyện giao. 

2.1.6. Cộng đồng của cư dân ven biển 

Qua các phát hiện khảo cổ học ở Hạ Long, Tràng Kênh, Việt Khê, Cái 

Bèo, Hiền Hào… đã chứng minh một phần cư dân bản địa ở Cát Hải đã 

từng là chủ nhân của các nền văn hóa đá mới và sơ kỳ kim khí. Ngoài ra, có 

những nhóm dân cư từ vùng trung du và đồng bằng ra khai khẩn vùng biển 

Hải Đông mà nhân chứng ngày nay là các vị Tiên công, các vị Thành 

hoàng làng... được thờ phụng trong các di tích. Bên cạnh đó các nhóm nhỏ 

dân cư vượt biển từ phía Bắc xuống hay từ phía Nam lên cũng định cư ở 

vùng biển này, nay đã đồng hóa với cư dân địa phương được thể hiện qua 

các truyền thuyết, câu chuyện dân gian. Có những bộ phận dân cư chuyên 

nghề chài lưới, tiêu biểu là dòng họ Trần, họ Mạc, vốn là những cư dân ven 

biển di cư từ Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An đến sinh cơ lập 

nghiệp ở vùng biển Cát Hải. Những nhóm di dân này khi đến vùng biển 

mới họ vẫn mang theo những dấu ấn văn hóa của quê hương họ và được tái 

hiện thông qua các lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng tôn 

giáo…. Vì vậy, ở Cát Hải văn hóa vật thể cũng như phi vật thể rất phong 

phú và đa dạng. Mặc dù có lịch sử phát triển lâu đời nhưng Cát Hải không 

phải là nơi tập trung của nhiều cư dân nông nghiệp, bởi vùng đất này là nơi 

bồi đắp của các con sông lớn đổ ra biển. Trong quá trình phát triển, một bộ 

phận cư dân nông nghiệp dần tiến ra biển để sinh nhai, phần lớn là các cuộc 

di cư của cư dân các vạn chài ven biển. Họ đã dần thích nghi với biển hơn 

nhờ những ảnh hưởng nghề biển của tộc người Hoa đã có mặt ở đây từ 

trước. Họ đến để đánh bắt cá rồi sau đó định cư ở lại. Trải qua quá trình 
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phát triển của vùng đất, yếu tố biển đã là nền tảng của những người đi biển 

thờ thần biển và những người nông dân làm nông nghiệp, trồng rừng thờ thần 

nước, thần núi, thần sông. 

Với ưu thế về thiên nhiên ưu đãi, nên thời cổ Cát Hải đã có con người 

cư trú. Theo các nhà khảo cổ học và dựa vào các di tích khảo cổ khai quật 

được thì cách đây từ 3000 đến 5000 năm đã có một nền văn hóa tiền sử - 

văn hóa Hạ Long. Trước đó, nhiều di khảo cổ học khác đã chứng minh con 

người ở Cát Hải còn có sớm hơn như di chỉ Soi Nhụ. Lớp cư dân này có thể 

coi là cư dân bản địa đầu tiên. Ngoài người Việt cổ, trải qua hàng ngàn năm 

lịch sử, Cát Hải vẫn là địa bàn thu hút người dân từ khắp nơi, đến làm ăn, 

sinh sống.  

Chính vì thế tại Cát Hải đã có sự tham gia của cộng đồng trong quản 

lý di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là ở vùng ven biển, nơi 

hằng năm lũ lụt từ các con sông thường gây ra thiệt hại cho người, tài sản, 

mùa màng và đất đai. Nhờ sự tham gia của cộng đồng đê, đập, hồ chứa 

nước nhân tạo, kênh mương và giếng làng đã được xây dựng ở nhiều nơi 

trên đảo. Đồng thời từ sự tập kết của cộng đồng dân cư mà thành lập nên 

các ban Quản lý do người dân địa phương tham gia. Ban quản lý tôn trọng 

nhu cầu, nguyện vọng của cư dân địa phương thông qua việc lấy ý kiến của 

họ về các vấn đề phát huy các giá trị văn hóa gắn với du lịch cũng như việc 

sử dụng, bảo vệ giá trị văn hóa. Bởi cộng đồng là những người cùng với 

các cấp chính quyền quản lý, khai thác, giữ vai trò vừa là chủ thể sáng tạo 

vừa là người hưởng thụ các sinh hoạt văn hóa đó. 

Không chỉ vậy, với chủ thể quản lý là cộng đồng dân cư sẽ tạo nên 

một nguồn nhân lực dồi dào cho hoạt động quản lý văn hóa gắn với kinh 

doanh du lịch, cùng như việc bảo tồn, tôn tạo các di sản văn hóa.  

Ngoài ra dựa vào thực trạng tài nguyên cũng như môi trường cộng 

đồng dân cư ven biển Cát Hải đã đề nghị Nhà nước tạo điều kiện, hỗ trợ 
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hình thành các tổ chức tự quản để bảo vệ tài nguyên môi trường biển ở các 

thôn xóm thuộc các xã ven biển, đây cũng là nét sinh hoạt văn hóa của 

cộng đồng ngư dân trong thôn, xóm rất phổ biến ở các xã của huyện Cát 

Hải thành phố Hải Phòng. Hoạt động chủ yếu của Tổ tự quản là tuyên 

truyền, vận động bà con nhân dân trong vùng tham gia bảo vệ di sản văn 

hóa, tài nguyên và môi trường biển; hỗ trợ trong khai thác, nuôi trồng thủy 

sản; ứng cứu kịp thời khi gặp nguy hiểm, tai nạn trên biển; chia sẻ thông 

tin, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực khai thác, 

bảo vệ nguồn lợi thủy sản. 

Sau nhiều năm hoạt động, thành công lớn nhất của Tổ tự quản là giúp 

người dân Cát Hải có chuyển biến rõ rệt về nhận thức; nâng cao ý thức, 

trách nhiệm của cộng đồng trong quản lý và bảo vệ môi trường văn hóa, 

giữ gìn những nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương, đồng thời giữ 

gìn môi trường biển, góp phần hạn chế tình trạng khai thác nguồn lợi thủy 

sản ven bờ bằng các phương tiện mang tính hủy diệt. Ngoài ra, Tổ tự quản 

còn phối hợp với lực lượng biên phòng, công an xã, thị trấn tuần tra, giám 

sát, phát hiện và đề nghị xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ 

TN&MT biển. 

Nhờ vào Tổ tự quản, hệ sinh thái biển đã được bảo vệ nghiêm ngặt 

hơn, khoanh vùng khai thác, góp phần BVMT sống và sinh sản của các loài 

thủy sản quý như cá kình, cá chuồn, cá song, mực, tu hài…tạo thêm nguồn 

thu cho ngư dân và phục vụ khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưởng, 

hưởng thụ nét văn hóa ẩm thực nơi đây. 

Qua đó, hiện tượng khai thác thủy sản (rong mơ, tôm, cá, mực) bừa 

bãi, gây mất an ninh trật tự tại địa phương đã được hạn chế đáng kể; tạo 

được sinh kế bền vững cho cư dân trong vùng; giảm bớt gánh nặng cho 

chính quyền địa phương trong việc quản lý tài nguyên và BVMT biển. Đặc 
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biệt là giảm thiểu ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt của cư dân 

trong vùng thải ra, tạo một trường xanh, sạch, đẹp phục vụ du lịch. 

Tóm lại, quản lý di sản văn hóa và tài nguyên biển dựa vào cộng đồng 

là một phương thức quản lý hiệu quả, ít tốn kém, đã được áp dụng thành 

công ở nơi đây. Chính quyền huyện, xã và cơ quản lý nhà nước chuyên 

ngành cần quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện để mô hình này hoạt động hiệu 

quả và phát triển có tổ chức chặt chẽ, bền vững. Vì đây là phương thức 

quản lý, phát huy các giá trị văn hóa và tài nguyên, môi trường rừng biển 

tốt nhất, làm cơ sở phục vụ phát triển du lịch bền vững. 

2.2. Cơ chế phối hợp giữa các chủ thể quản lý 

Cát Hải là một huyện đảo của thành phố Hải Phòng. Nơi đây đã hội tụ 

đầy đủ, các giá trị di sản văn hóa. Có thể nói, di sản văn hóa huyện Cát Hải 

độc đáo về loại hình, có giá trị đặc biệt về văn hóa, du lịch. Trong tiến trình 

hội nhập, vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa là một 

nhiệm vụ hết sức quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện 

Cát Hải nó riêng và thành phố Hải Phòng nói chung, trong đó vai trò của 

các Sở Văn hóa và Thể thao cùng Sở Du lịch cùng các phòng, ban giúp 

việc về văn hóa và du lịch là rất quan trọng.  

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản 

văn hoá biển đảo, huyện Cát Hải đã xây dựng cơ chế “Tổ tự quản” phối 

hợp chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân, đồng thời 

tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân hiểu rõ về vai trò của di sản văn hóa 

trong sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ đó giúp người dân 

nâng cao ý thức, tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ các di sản văn 

hóa, bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học của quần đảo Cát Bà.  

Xuất phát từ những thực trạng trên, để bảo tồn và phát huy các giá trị 

di sản văn hóa huyện Cát Hải thành những lợi thế, động lực phát triển kinh 
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tế xã hội đòi hỏi phải có những giải pháp thiết thực và hiệu quả. Để công 

tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa có hiệu quả cấp ủy Đảng, 

chính quyền huyện Cát Hải nhiều giải pháp thiết thực. Đó là: Nghiên cứu, 

sưu tầm, tư liệu hóa những giá trị của văn hóa biển; quy hoạch và phát 

huy giá trị văn hóa biển trong phát triển văn hóa, du lịch; Khôi phục giá 

trị văn hóa biển và trao truyền cho thế hệ trẻ và bồi dưỡng nghiệp vụ và 

thanh tra, kiểm tra. 

2.3. Phát huy giá trị của văn hóa biển phục vụ du lịch 

2.3.1. Nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa những giá trị của văn hóa biển 

Một trong những biểu hiện của việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc 

là yêu cầu bảo vệ, giữ gìn, phát huy, tôn tạo các di tích lịch sử - danh lam thắng 

cảnh vốn có của huyện. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), 

“về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc 

dân tộc”; Nghị quyết số 90/NQ-CP của Chính phủ về phương hướng và 

chủ trương xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa; Nghị định số 

73/1999/NĐ - CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa 

đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; các 

cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội ở huyện Cát Hải đã 

xác định việc giữ gìn bảo tồn các di sản văn hóa là một nội dung quan trọng. 

Từ đó giúp người dân nâng cao ý thức, tích cực tham gia vào các hoạt động 

bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học của quần đảo Cát Bà gắn với  

công tác nguyên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa những giá trị văn hóa biển tại 

đây, tạo nguồn cho việc xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa biển, tài 

nguyên môi trường biển, tạo môi trường du lịch đa dạng, phong phú, tốt 

nhất đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, môi trường, ẩm thực của du 

khách đến với huyện đảo Cát Hải.  
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Trong thời gian thực hiện (10/2011 - 10/2013), cán bộ huyện đã sưu 

tầm, hệ thống toàn bộ các tư liệu từ trước tới nay đồng thời tổng hợp, phân 

tích, nghiên cứu làm rõ những giá trị đặc trưng trong đời sống văn hóa vật 

chất và văn hóa tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển, đảo ở huyện Cát 

Hải từ xưa đến nay. Trọng tâm nghiên cứu của đề tài là các xã vùng ven 

biển, hải đảo huyện Cát Hải (trong đó chú trọng quần đảo Cát Bà). Tổng 

cộng, bên cạnh việc sưu tầm nhiều tài liệu thư hiện vật cổ từ các di chỉ 

khảo cổ như công cụ bằng đá, những dầu tích về đời sông sinh hoạt minh 

chứng cho sự ra đời của người Việt cổ tại vùng biển đảo Cát Bà. Nơi đây 

còn tồn các tài liệu về lễ hội Làng Cá Cát Bà (lễ hội cầu ngư), lễ hội Xa Mã 

Hoàng Châu, lễ hội cầu lộc cầu tài đầu xuân đền Hiền Hào cũng như hệ 

thống các di tích lịch sử và cách mạng…hầu hết những tài liệu hiện vật này 

đều tập trung phân tích những đặc thù của con người và văn hóa vùng ven 

biển đảo Cát Hải trong lịch sử và hiện tại để tiếp cận nghiên cứu: quá trình 

lao động sản xuất, nếp sống, sinh hoạt, phong tục tập quán, tín ngưỡng, 

nghi lễ,  kiến trúc, nghệ thuật…để thống kê xác thực các loại hình văn hóa 

của cộng đồng cư dân ven biển đảo cũng như làm rõ vai trò và những giá trị 

văn hóa đặc trưng về biển đảo Cát Hải. Đồng thời huyện cũng đang tiến 

hành triển khai những dự án khai thác những nét văn hóa truyền thống của 

vùng, văn hóa mới tại nơi đây. Trên cơ sở đó, huyện đã đề xuất một số giải 

pháp bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống biển đảo trong 

việc định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện và bảo vệ chủ quyền 

biển đảo của Tổ quốc. 

Kết quả của quá trình nghiên cứu sưu tầm là cơ sở để góp phần và 

công cuộc đẩy mạnh và phát triển kinh tế biển đảo của huyện từ nay đến 

2020 và tầm nhìn 2030. Đồng thời, các tư liệu của đề tài chính là căn cứ 

khoa học để khẳng định chủ quyền vùng biển đảo của Việt Nam trên Biển 

Đông, cũng như đối với các nước trong khu vực và trên thế giới. 
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2.3.2. Quy hoạch và phát huy giá trị văn hóa biển trong phát triển văn 

hóa và du lịch 

Từ thực tế của quần đảo Cát Bà trong việc bảo tồn và phát huy các giá 

trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên của huyện Cát Hải nhằm phát 

triền du lịch đem lại những lợi thế, động lực phát triển kinh tế xã hội của 

huyện Cát Hải, tháng 12-2014, UBND thành phố đã ban hành quyết định 

phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà 

theo hướng du lịch “xanh”. Phát triển Cát Bà trở thành đảo “Ngọc bích” nơi 

du khách sẽ có những trải nghiệm tốt nhất về giá trị sinh thái, cảnh quan 

môi trường, nét văn hóa biển độc đáo của cư dân vùng biển đảo; nơi nỗ lực 

bảo tồn sẽ được hỗ trợ bởi những công nghệ “xanh” hiện đại và những hoạt 

động dựa trên nguyên tắc của du lịch bền vững mà nòng cốt là du lịch sinh 

thái và du lịch cộng đồng tự quản. 

Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà 

đã được UBND thành phố kí Quyết định phê duyệt ngày 5/12/2014 nhằm 

định hướng phát triển quần đảo Cát Bà trở thành điểm du lịch xanh đẳng 

cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế và tiềm năng, có đóng góp tích cực hơn 

với phát triển kinh tế - xã hội của huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng và 

sự phát triển của du lịch Việt Nam giai đoạn đến năn 2025 và tầm nhìn đến 

năm 2050. 

Nội dung quy hoạch bao gồm: Phát triển thị trường khách du lịch; 

phát triển sản phẩm du lịch, thương hiệu du lịch; không gian du lịch đi đôi 

với không gian văn hóa; bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể ở 

các địa bàn trọng điểm của quần đảo Cát Bà. Mục tiêu hướng đến năm 

2020 Cát Bà phấn đấu thu hút 2,7 triệu lượt khách du lịch, đến năm 2025 

đạt 3,7 triệu, năm 2050 thu hút 10,4 triệu lượt khách. Tổng thu nhập từ du 

lịch ước đạt 126 triệu USD vào năm 2020 và 1.670 triệu USD vào năm 
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2050. Không gian gian du lịch được quy hoạch theo 13 tuyến tại quần đảo 

Cát Bà trong đó có 5 tuyến trọng điểm như thị trấn Cát Bà - khu đô thị Cái 

Giá; các xã Phù Long - Gia Luận; Xuân Đám - Trân Châu - Hiền Hào; vịnh 

Lan Hạ; Vườn quốc gia Cát Bà – xã Việt Hải. 

Định hướng đầu tư được xác định huy động hiệu quả mọi nguồn lực 

để đầu tư phát triển quần đảo Cát Bà trở thành điểm đến du lịch biển đảo 

xanh hấp dẫn và có sức cạnh tranh hàng đầu ở Việt Nam và khu vực, bao 

gồm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, vốn ODA, vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài, vốn huy động từ các tổ chức, doanh nghiệp, các thành phần 

kinh tế trong nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Theo đó sẽ 

có 40 dự án ưu tiên được đầu tư đến năm 2025, tầm nhìn 2050 bao gồm 4 

nhóm là: Nhóm các dự án đầu tư phát triển hạ tầng du lịch; nhóm các dự án 

đầu tư phát triển sản phẩm du lịch; nhóm các dự án nâng cao năng lực và 

các dự án phát triển du lịch gắn với bảo tồn các di sản văn hóa, cảnh quan 

môi trường tự nhiên. 

Quy hoạch quần đảo Cát Bà trở thành động lực kinh tế cho phát triển 

kinh tế xã hội của thành phố và cho phát triển du lịch ở vùng Đồng bằng 

sông Hồng và Duyên hải Đông Bắc. Đồng thời, khai thác có hiệu quả các 

tiềm năng, lợi thế sẵn có; tạo ra sự khác biệt về sản phẩm du lịch để nâng 

cao tính cạnh tranh của du lịch quần đảo Cát Bà trong mối quan hệ gắn kết 

phát triển du lịch với Đồ Sơn, Hạ Long, Vân Đồn và các trung tâm du lịch 

khác ở vùng Đồng bằng Bắc Bộ và cả nước, khu vực và quốc tế. Phát triển 

Cát Bà trở thành đảo “Ngọc bích”, nơi du khách có những trải nghiệm tốt 

nhất về các giá trị sinh thái - cảnh quan toàn cầu; nơi nỗ lực bảo tồn cảnh 

quan thiên nhiên được hỗ trợ bởi những công nghệ “xanh” hiện đại và 

những hoạt động dựa trên nguyên tắc của du lịch bền vững, mà nòng cốt là 

du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Bảo tồn và tôn tạo các giá trị tài 
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nguyên. Phát triển du lịch phải chú trọng bảo tồn các giá trị mang tầm quốc 

tế về sinh thái. 

Ngoài việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch biển đảo nhằm phát triển du 

lịch thì lãnh đạo và nhân dân huyện Cát hải cũng đẩy mạnh việc phát huy 

giá trị di sản văn hóa biển đảo thông qua một số hoạt động như: 

- Thực hiện hiệu quả Luật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12, ngày 18 

tháng 6 năm 2009 của Quốc hội Việt Nam, vận dụng linh hoạt các Nghị 

định của Chính phủ, thành phố cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di 

sản văn hóa địa phương.  

- Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, đơn vị đóng quân trên địa 

bàn huyện như: Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh 

niên; Đồn Biên phòng 38... triển khai nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản 

văn hóa biển, trật tự vùng vịnh và an ninh trên biển.  

- Mở các lớp tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân để người dân thấy 

được họ vừa là người bảo vệ vừa là người được hưởng lợi từ việc bảo vệ, 

phát huy các di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên rừng và biển.  

- Trong công tác tuyên truyền cần chú trọng tới đối tượng thanh thiếu 

niên. Trước tiên, cần triển khai hiệu quả hai khẩu hiệu: "Di sản nằm trong 

tay thế hệ trẻ" của UNESCO và "Một chương trình thông tin đại cương" 

cho mọi người, bắt đầu từ trẻ em đến trường của Hội đồng quốc tế các di 

tích và di chỉ (ICOMOS). Thông qua những hoạt động ngoại khóa, những 

chương trình lồng ghép trong các môn học, dần dần đưa những giá trị cốt 

lõi, hồn dân tộc của các di sản văn hóa đến nhà trường và các em học sinh.  

Ngoài ra ban lãnh đạo và nhân dân trong huyện còn chủ động phối 

hợp với ban ngành liên quan, cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình trong 

huyện, thành phố thực hiện các chương trình về bảo vệ, phát huy di sản văn 

hóa huyện Cát Hải. Chính quyền địa phương chọn một ngày để tổ chức 

"Ngày di sản văn hóa huyện Cát Hải", phát động chiến dịch "Tôn trọng di 
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sản văn hóa - môi trường". Dán băng rôn, khẩu hiệu ủng hộ chiến dịch ở 

những nơi công cộng trên địa bàn huyện thu hút sự chú ý của mọi người. 

Bằng những phương thức trên, vừa giới thiệu vừa tôn vinh di sản văn hóa 

huyện Cát Hải. Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân, 

khách du lịch vào việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa biển đảo 

Cát Hải. 

2.3.3. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ  

Trong tình hình du lịch (DL) đang phát triển, bên cạnh những kết quả 

đáng mừng, cũng còn không ít những hạn chế, bất cập. Nhằm bảo vệ uy tín 

“thương hiệu” và đưa du lịch của huyện đảo phát triển hơn nữa thì Sở Văn 

hóa và Thể thao và Sở Du lịch Hải Phòng đã chú trọng công tác bồi dưỡng 

nghiệp vụ và thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật 

trong hoạt động kinh doanh DL trên địa bàn huyện. 

Theo đánh giá của Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Du lịch đến nay, 

hoạt động kinh doanh DL ở Cát Hải đã có nhiều chuyển biến tích cực, số 

lượng cơ sở lưu trú DL, đơn vị kinh doanh lữ hành không ngừng tăng 

nhanh. Nhiều loại hình, sản phẩm DL được khai thác có hiệu quả như DL 

văn hóa - lịch sử, DL sinh thái biển đảo, DL nghỉ dưỡng… Nhiều điểm đến 

mới như: Quần thể DL nghỉ dưỡng, khu sinh thái biển đảo Cát Bà; di chỉ 

Cái Bèo, Cát Đồn, di tích cách mạng, di tích lịch sử… đã thu hút đông đảo 

du khách hàng năm, góp phần cho DL Cát Bà trở thành điểm đến mới hấp 

dẫn trên bản đồ DL Quốc gia. 

Du lịch huyện đang bứt phá mạnh mẽ, trong khi hạ tầng phục vụ DL 

và các dịch vụ DL còn ở mức nhất định. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo 

các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý nhà nước về DL; tuyên 

truyền, giáo dục, vận động, động viên các đơn vị kinh doanh DL trên địa 
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bàn huyện và người dân địa phương chung tay xây dựng môi trường DL 

văn minh, thân thiện và an toàn để thu hút du khách đến Cát Bà nhiều hơn. 

 - Đối với công tác bồi dưỡng nghiệp vụ chuyện môn vừa qua, Sở du 

lịch Hải Phòng phối hợp với UBND huyện Cát Hải tổ chức lớp tập huấn 

nghiệp vụ du lịch cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; lái 

xe ô tô và nhân viên phục vụ trên xe ô tô tại huyện Cát Hải. 

Tham gia khóa học có trên 120 học viên. Trong thời gian tham gia 

khóa học, học viên được nghe các giảng viên của trường Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội; trường Cao đẳng du lịch 

Hà Nội và lãnh đạo trung tâm hướng dẫn và phát triển du lịch Cát Hải 

truyền đạt những kiến thức cơ bản về: tổng quan về du lịch Thế giới, Việt 

Nam và du lịch Hải Phòng; tâm lý, văn hóa, phong tục tập quán của khách 

du lịch trong và ngoài nước; kiến thức lễ tân và văn hóa giao tiếp ứng xử, 

kiến thức tiếng anh giao tiếp. 

Qua đây nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ du lịch 

cho thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; lái xe ô tô và nhân 

viên phục vụ trên xe ô tô. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với 

hoạt động vận tải, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, nâng cao chất 

lượng phục vụ vận chuyển khách du lịch trên địa bàn huyện. 

Kết thúc khóa học các học viên được Sở Du lịch thành phố cấp giấy 

chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch. 

- Đối với việc bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, văn hóa ứng xử và 

giao tiếp trong hoạt động du lịch thì Huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 

cũng phối hợp với trung tâm đào tạo doanh nhân (HDM) mở lớp bồi dưỡng 

nghiệp vụ về quản lý, văn hóa ứng xử và giao tiếp trong hoạt động du lịch - 

dịch vụ cho đối tượng là những người đứng đầu các doanh nghiệp, đội ngũ 



58 

 

  

 

nhân viên phục vụ trong lĩnh vực du lịch - dịch vụ, đội trưởng đội xe ôm tự 

quản, xe điện trên địa bàn huyện. 

Phát biểu khai mạc khóa bồi dưỡng Phó chủ tịch UBND huyện Cát 

Hải Hoàng Hồng Luân đã nhấn mạnh về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần 

thiết phải mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về quản lý, văn hóa ứng xử và 

giao tiếp trong hoạt động du lịch nhằm nâng cao chất lượng hoạt động du 

lịch - dịch vụ góp phần xây dựng môi trường du lịch văn hóa, thân thiện và 

phát triển bền vững. 

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Cát Hải đưa các địa điểm danh lam 

thắng cảnh, di tích lịch sử trở thành sản phẩm văn hóa phục vụ cho du lịch, 

biến Cát Bà thành một điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài 

nước. Ngoài ra, huyện đảo Cát Hải sẽ thực hiện các giải pháp về quản lý, 

cơ chế chính sách, quy hoạch, xúc tiến và huy động vốn, nhân lực, tuyên 

truyền quảng bá một cách đồng bộ và hiệu quả. Bên cạnh các vấn đề phải 

giải quyết như: phải bảo đảm được sự cân bằng giữa bảo tồn môi trường 

sinh thái và phát triển du lịch, phát triển du lịch nhất thiết phải đi đôi với 

bảo vệ cảnh quan môi trường và các giá trị của văn hóa biển đảo, phát triển 

du lịch phải dựa vào cộng đồng. Nắm vững và khai thác có hiệu quả những 

điều kiện thiên nhiên, nhân văn và lợi thế của huyện, tạo ra bước phát triển 

mới cả về chất và lượng cho ngành du lịch. Tiếp tục mở rộng, phát triển các 

tuyến, điểm du lịch mới; tiếp tục nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở 

lưu trú, dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí, tạo ra các sản phẩm du lịch 

phong phú đa dạng hình thành các khu du lịch chất lượng cao, các trung tâm 

tổ chức các sự kiện văn hóa, hội thảo mang tầm quốc tế.  

2.3.4. Công tác thanh tra, kiểm tra    

Qua kiểm tra các cơ sở lưu trú DL cho thấy, các cơ sở đã nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật, hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề. Công 

tác vệ sinh môi trường, điều kiện an ninh trật tự, công tác phòng cháy chữa 
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cháy tại các cơ sở đã thực hiện tương đối tốt. Nhiều cơ sở lưu trú DL mới 

đi vào hoạt động đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị mới, 

đồng bộ, đầy đủ. Các cơ sở đã niêm yết, thông báo công khai, rõ ràng giá 

phòng, giá dịch vụ ăn uống và các loại hình dịch vụ khác. Tuy nhiên, còn 

một số cơ sở lưu trú được kiểm tra chưa đáp ứng các điều kiện được quy 

định tại Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 30.12.2008 của Bộ VH-

TT&DL, như: Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ DL của nhân viên phục vụ 

còn thấp, chưa phù hợp với tiêu chuẩn để xếp hạng cơ sở lưu trú. Các 

phương tiện, vật dụng thu gom, phân loại chất thải rắn, chất thải nguy hại 

chưa đúng quy định, chưa bảo đảm mỹ quan, môi trường... 

Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 30 đơn vị hoạt động kinh doanh lữ hành; 

qua kiểm tra một số đơn vị, hầu hết đều chấp hành đúng các quy định trong 

việc đăng ký thành lập doanh nghiệp; hoạt động kinh doanh đúng ngành 

nghề trong giấy phép và thực hiện đúng hợp đồng bảo hiểm cho khách DL. 

Đến nay, chưa có trường hợp nào khách DL khiếu nại các đơn vị lữ hành. 

Hạn chế tại các đơn vị kinh doanh lữ hành là hồ sơ lưu và thông tin 

các đoàn khách tại một số đơn vị chưa đầy đủ theo quy định. Một số đơn vị 

kinh doanh lữ hành chưa coi trọng đến công tác đào tạo hướng dẫn viên 

DL. Văn phòng làm việc, các trang thiết bị, cơ sở vật chất ở một số đơn vị 

lữ hành chưa tương xứng với điều kiện hoạt động kinh doanh lữ hành. 

Ngoài ra, thành phố thành lập Ban chỉ đạo phát triển du lịch do đồng 

chí Phó chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Du lịch 

làm Phó trưởng ban thường trực, các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành 

liên quan. Bên cạnh đó Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Du lịch tăng 

cường kiểm tra, rà soát, thẩm định lại các cơ sở lưu trú; cấp giấy chứng 

nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho 15 nhà hàng và 3 cơ sở mua 

sắm tại khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn.  Đồng thời, phối hợp với huyện Cát 



60 

 

  

 

Hải, quận Đồ Sơn tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ phục vụ khách du lịch cho 

các cơ sở lưu trú; kiểm tra công tác dịch vụ phục vụ du khách, cứu hộ cứu 

nạn tại các bãi biển. Qua kiểm tra, ngành phát hiện, nhắc nhở các địa 

phương tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho du khách, khắc phục 

kịp thời một số thiếu sót của các đơn vị như công tác tham gia cứu hộ, cứu 

nạn tại bãi tắm; quản lý, hướng dẫn du khách.  

2.3.5. Quảng bá, khai thác giá trị văn hóa biển phục vụ du lịch 

Giá trị của di sản văn hóa biển đảo Cát Hải thể hiện trong cuộc sống, 

sinh hoạt và các nghi thức biểu đạt  mang tính nghệ thuật như: lễ hội, diễn 

xướng, trò chơi...những hình thức tế lễ, hát thờ thần, hát ca trong hội hè...là 

môi trường thuận lợi để nảy sinh, sáng tạo và trao truyền những giá trị 

nghệ thuật dân gian đặc sắc. Hát thờ thần, hát kết hợp với múa...là hình 

thức hát nghi lễ thường gặp trong mỗi dịp tế lễ thần linh. Trong lễ hội 

còn có hát tuồng, hò biển và hò sông nước, hát đối đáp nam nữ; các trò 

chơi tài khéo; đua thuyền, lắc thúng, đấu vật, đi cà kheo, câu mực, đánh 

tủm, đan lưới...diễn ra sôi động, đó là một “sân khấu” có quy mô lớn, 

không gian rộng mở, mọi người đều tham gia sáng tạo, biểu diễn và 

hưởng thụ văn hóa bình đẳng, cùng nhân lên niềm vui cộng cảm, đáp 

ứng nhu cầu đời sống tinh thần, vừa có chức năng giải trí, giáo dục  văn 

hóa truyền thống và thẩm mỹ góp phần xây dựng con người ngày càng 

hoàn thiện về thể chất và tâm hồn. 

Cư dân các làng biển tự bao đời dấn thân trong môi trường sóng nước, 

họ coi “biển khơi là mẹ, cánh buồm là cha”. Họ nhận thức được nguồn lợi 

lớn lao từ biển mang lại cho cuộc sống của mỗi con người. Qua trải nghiệm 

họ dần tích lũy được những kinh nghiệm quý giá trong cuộc mưu sinh và 

hành trình đầy thử thách cam go trong môi trường sống. Họ quan 

sát: “Trông trời, trông đất, trông mây/ trông mưa, trông nắng, trông ngày, 
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trông đêm” để rồi tìm ra quy luật của biển trời, sông nước gắng công: “Một 

tần hai tảo sớm hôm/ Con thuyền, tay lưới có ta có mình, để rồi có kết quả 

tràn đầy: Đi sông gặp đống/ Đi lộng gặp tía”. 

Di sản văn hóa biển đảo Cát Hải trải qua thời gian đã được kết tinh 

thành giá trị, phản ánh tâm hồn, nghị lực và khí chất của con người nơi đầu 

sóng ngọn gió, trở thành hành trang, động lực giúp cho người vươn tới, xây 

dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp, ấm no. Để di sản văn hóa biển huyện 

Cát Hải trở thành động lực phát triển KTXH, giúp thêm sức mạnh để ngư 

dân bám biển làm giàu và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương, quảng bá 

hình ảnh quê hương đất nước ngày một lớn rộng huyện Cát Hải đã thức 

hiện một số giải pháp sau đây: 

Tổ chức xuất bản thành các sản phẩm: Sách, ảnh, băng hình, băng 

tiếng, giới thiệu trên Internet, mở các trang website với các chủ đề để đáp 

ứng nhu cầu tìm hiểu và thưởng thức các loại hình văn hóa biển cho du 

khách trong và ngời nước, cho chính thế hệ trẻ của huyện hiểu biết về quê 

hương mình. 

Trình diễn quá trình chế biến nước mắm Cát Hải, loại mắm mang 

thương hiệu của miền đảo cát cho du khách xem và thưởng thức tại các bữa 

ẩm thực để du khách có sự trải nghiệm; trình chiếu các phim phóng sự, 

băng hình và sử dụng các hình ảnh tĩnh về các cụm di tích văn hóa. 

- Trong Các hoạt động tuần lễ văn hóa du lịch tại Việt Nam huyện tiến 

hành triển khai như cung cấp các ấn phẩm, biểu diễn văn hóa nghệ thuật 

truyền thống, giới thiệu phô diễn các nét văn hóa đặc sắc của biển đảo 

nơi đây như lễ hội Xa mã đình Hoàng Châu vào tháng 6 âm lịch, lễ hội 

Làng cá Cát Bà vào ngày 01 tháng 4 dương lịch hàng năm…. 

- Tổ chức cho các đoàn của huyện tham gia các hội chợ triển lãm về 

văn hóa du lịch tại huyện hoặc các tỉnh thành phố bạn, Ban tổ chức 

thường giới thiệu các món ăn, sản phẩm được làm ra từ biển tiêu biểu 
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thông qua chế biến thủ công tạo cơ hội cho khách du lịch thưởng thức, 

đánh giá nhận xét.  

 - Các phim phóng sự, các đoạn phim quảng cáo về tiềm năng du 

lịch của huyện đảo, của thành phố được ngành du lịch đầu tư để tổ chức 

phát sóng trên các kênh Truyền hình Hài Phòng, Truyền hình Việt Nam, 

Truyền hình kỹ thuật số VTC; các hãng thông tấn, truyền hình nước 

ngoài…với nội dung đề cập đến nhiều thông tin, trong đó hình ảnh về các 

danh lam thắng cảnh, khu du lịch, di tích của huyện đảo. 

Bảo tồn, phát huy các món ăn, thức uống mang bản sắc văn hóa Cát 

Hải thông qua nghiên cứu, khảo sát các làng nghề, khu vực nguyên liệu, 

nhà hàng, khách sạn… từ đó biên soạn thành những cuốn sách hay, tài liệu 

có giá trị lưu trữ. Bên cạnh đó tổ chức các cuộc thi nấu ăn, thi đua thuyền, 

thi câu cá…và chế biến có trao giải thưởng nhằm tôn vinh tài năng của 

nghệ nhân, khích lệ nhiều đầu bếp có tài tham gia để thể hiện khả năng của 

mình cũng như quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Cát Hải. 

2.4. Vai trò của cộng đồng về phát huy giá trị của văn hóa biển với 

phát triển du lịch  

2.4.1. Giữ  gìn, phát huy giá trị  vă n hóa biể n gắ n vớ i 

phát triể n du lị ch bề n vữ ng 

Những điểm du lịch và di sản văn hóa được cả người dân và khách du 

lịch khai thác, sử dụng và tôn trọng là mục tiêu quan trọng hàng đầu của du 

lịch bền vững. Du lịch bền vững được tạo thành dựa trên quy hoạch phát 

triển du lịch mà trọng tâm là sự tham gia của cộng đồng địa phương. Nghĩa 

là, mọi ý kiến và thái độ, hành vi của người dân trong việc bảo tồn di sản 

văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch dựa trên di sản văn hóa đó là vô 

cùng quan trọng. 
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Sơ đồ 1: Vòng tròn du lịch bền vững 

                                                                 Nguồn: Xiang và Wall, 2005 

 

Sơ đồ 2: Quản lý điểm du lịch bền vững 

                  Nguồn: Chương trình quản lý và chất lượng điểm du lịch. 

Chính quyền địa phương, người khai thác du lịch và cộng đồng địa 

phương thường xem nhẹ hoặc bỏ qua tầm quan trọng của môi trường xung 

quanh và chỉ tập trung làm thế nào để thúc đẩy kinh tế phát triển. Để ngành 



64 

 

  

 

du lịch thực sự bền vững, việc bảo vệ văn hóa bản địa và quốc gia, nâng 

cao đời sống cộng đồng và cá nhân cũng như bảo vệ môi trường tự nhiên, 

xã hội xung quanh là một việc làm cấp thiết. 

Du lịch bền vững có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi 

trường bằng việc tăng cường khả năng quản lý, thực hiện các chương trình 

đào tạo và tập huấn và tăng cường hệ thống giám sát. Thực tế cho thấy, ở 

những điểm du lịch chưa thực sự phát triển, nếu không nhận được sự đồng 

tình ủng hộ rộng rãi của cộng đồng địa phương về những yếu tố trên, ngành 

du lịch sẽ dần mất đi sự ủng hộ, đồng thuận của cộng đồng địa phương, dẫn 

đến nguy cơ mất đi sự bền vững của điểm du lịch trong tương lai. Những 

quan điểm tiêu cực của người dân về sự phát triển du lịch khởi nguồn tự sự 

bị hạn chế tham gia vào hoạt động khai thác và quản lý du lịch sẽ dẫn đến 

sự tăng trưởng chậm của du lịch cũng như sự giảm rõ rệt của số lượng 

khách du lịch. 

Ngày nay hoạt động du lịch dựa vào di sản văn hóa đang ngày càng 

phát triển mạnh mẽ, giá trị di sản văn hóa ngày càng được các cấp, các 

ngành, nhân dân cà khách du lịch công nhận rộng rãi hơn, huyện Cát Hải 

cũng không nằm ngoài quy luật đó. Điều cốt lõi của việc nâng cao nhận 

thức của cộng đồng dân cư về du lịch dựa vào di sản văn hóa biển của 

huyện đảo có thể được định nghĩa như hai biểu đồ trên, dựa vào: 1) kho 

tàng di sản văn hóa tự nhiên và văn hóa 2) khả năng mang tới cho du khách 

cảm nhận rõ nét về bản sắc văn hóa, sức hút tự nhiên hoặc lịch sử của điểm 

đến 3) giữ vai trò giáo dục, bồi dưỡng nhận thức về bảo tồn di sản văn hóa 

cho cả du khách, người quản lý và sở hữu di sản bao gồm cả người dân địa 

phương 4) tạo ra nguồn lợi kinh tế cho cộng đồng địa phương, giúp người 

dân bảo đảm duy trì bản sắc và truyền thống văn hóa, một phần cốt lõi của 

di sản văn hóa bản địa. 
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Những yếu tố của phát triển du lịch di sản văn hóa bền vững cần có sự 

tham gia của người dân bao gồm: Cơ hội tìm kiếm việc làm; số lượng cơ sở 

kinh doanh du lịch sở hữu và điều hành bởi người dân địa phương; lợi ích 

kinh tế từ du lịch; đào tạo kỹ năng cần thiết để bảo tồn di sản văn hóa và sử 

dụng cho du lịch di sản văn hóa; tôn trọng tri thức dân gian bản địa; khả 

năng tiếp cận của người dân với nguồn di sản và cơ sở vật chất du lịch; sự 

tham gia của cộng đồng địa phương trong quá trình quyết định các vấn đề 

liên quan đến khai thác di sản văn hóa phục vụ phát triển du lịch (quy 

hoạch, nghiên cứu và ra quyết định, chưng cầu ý dân về triển khai các hoạt 

động du lịch và bảo tồn di sản văn hóa).  

Tại huyện Cát Hải, cấp ủy và chính quyền rất coi trọng vai trò của 

người dân trong công tác tự quản. Ý kiến đóng góp hay của nhân dân được 

chính quyền địa phương tham khảo trong việc quy hoạch, triển khai các 

hoạt động kinh tế - xã hội nói chung, du lịch nói riêng. Tuy nhiên, sự tham 

gia đóng góp của người dân mới chỉ dừng lại ở một bộ phận nhỏ dân cư 

sinh sống trên địa bàn thị trấn Cát Bà, nơi có hoạt động du lịch diễn ra 

mạnh mẽ. Nhân dân ở các xã và thị trấn nơi có ít hoặc không có hoạt động 

du lịch thì nhân dân địa phương chưa thực sự quan tâm tới sự phát triển của 

du lịch. Khái niệm du lịch với họ chỉ dừng lại ở những quan niệm rất nhỏ 

hẹp, có phần hơi định kiến với khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. 

Ngay tại xã Xuân Đám, Hiền Hào, Việt Hải, dù huyện đã thí điểm triển 

khai loại hình du lịch cộng đồng đưa du khách đến tham quan, trải nghiệm 

cuộc sống của người dân địa phương nhưng chưa nhận được sự phản hồi, 

sự tham gia tích cực của toàn thể cộng đồng. Huyện tổ chức các hoạt động 

tập huấn, nâng cao nhận thức về di sản văn hóa và du lịch, kỹ năng phục vụ 

du lịch cho nhân dân, bước đầu lựa chọn một số hộ gia đình đủ điều kiện để 

làm dịch vụ lưu trú nhưng chủ yếu đối tượng tham gia là người thuộc lứa 

tuổi trung niên, người về hưu. Đội ngũ tham gia làm du lịch thiếu về số 
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lượng, yếu về kỹ năng; nguồn lợi kinh tế trực tiếp thu về cho nhân dân 

không nhiều và không liên tục; nguồn tài nguyên khai thác du lịch nhân 

văn và tự nhiên nghèo nàn, không phong phú; cơ sở vật chất còn chưa bảo 

đảm…và quan trọng nhất thái độ thờ ơ, không nhiệt tình của người dân khi 

làm du lịch là những yếu tố dẫn đến có rất ít khách du lịch lựa chọn tham 

gia tour. Đây chính là một yếu điểm của du lịch huyện đảo Cát Hải trong 

quá trình tìm kiếm những sản phẩm du lịch di sản văn hóa mới, hấp dẫn, 

nhằm xóa đi tính du lịch thời vụ…  

2.4.2. Quản lý, phát huy giá trị văn hóa biển trong phát triển du lịch 

 Huyện Cát Hải là một trong những địa phương có vị trí chiến lược 

quan trọng về quốc phòng, an ninh của thành phố Hải Phòng và khu vực 

phía Đông Bắc Tổ quốc. Cùng với nhịp độ phát triển của đất nước, ngành 

kinh tế du lịch huyện đảo dần dần xác lập vị trí quan trọng trong chuyển 

đổi cơ cấu kinh tế của huyện. Phát triển kinh tế gắn liền với bảo đảm an 

ninh trật tự, nhất là an ninh vùng biển đảo, xây dựng thế trận an ninh nhân 

dân vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi 

trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội là quan điểm xuyên suốt 

trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Cát Hải. Từ 

đó, các cấp ủy đã có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ nhiệm vụ quốc 

phòng, an ninh, nhất là công tác xây dựng các mô hình tự quản về an ninh 

trật tự tại các xã ven biển. 

Tại huyện Cát Hải, mô hình “Khu dân cư xã, phường ven biển, hải 

đảo an toàn, lành mạnh” do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố Hải Phòng và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành 

phố khởi xướng đã được huyện triển khai thành công.  

Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo 

trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, nhất là các mô hình tự quản ra đời đã 
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làm tăng thêm tình đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và tham gia 

xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng thế 

trận biên phòng toàn dân vững mạnh.  

Từ năm 2010 - 2017, trên địa bàn huyện Cát Hải đã có 14 tổ đò, tổ tàu 

thuyền đoàn kết giữ gìn an ninh trật tự với 332 phương tiện tham gia; 73 

mô hình tự quản “Cụm gia đình an toàn lành mạnh” tại 12 xã, thị trấn; duy 

trì 53 cụm dân cư an toàn, 22 khu dân cư an toàn và cụm bè an toàn. Các 

mô hình này ra đời đã gắn kết các chủ phương tiện thủy, các hộ gia đình, 

khu dân cư thành khối đại đoàn kết tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn 

xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, phát triển đời sống văn hóa ở khu dân 

cư góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” ở cơ sở. Qua phong trào này, ý thức mỗi người dân được nâng lên 

rõ rệt, nhất là việc chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước, quy định 

của địa phương, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, an toàn xã hội khu vực 

biên giới biển.  

Từ năm 2010, Đồn Biên phòng Cát Bà đã phối hợp với Ủy ban Mặt 

trận tổ quốc huyện thành lập 2 tổ đò đoàn kết bảo đảm an ninh trật tự tại 

vịnh Cát Bà. Sau khi tổng kết mô hình, đến năm 2014 tiếp tục thành lập 2 

tổ đò đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự tại vịnh Bến Bèo. Từ khi thành lập 

đến nay, 100% các thành viên trong tổ đã ký cam kết thực hiện các tiêu 

chuẩn về an toàn kỹ thuật, trang bị đầy đủ các phương tiện cứu sinh, yêu 

cầu khách đi đò mặc áo phao, không chở quá số người quy định khi tham 

gia chở khách trên vịnh. Đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương 

tiện đã được đồn biên phòng mở lớp đào tạo nghề cấp chứng chỉ chuyên 

môn. Ngoài ra, các thành viên của tổ đò đã cung cấp hàng trăm tin báo thiết 

thực, giúp cho lực lượng biên phòng triệt xóa nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội. 
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Các thành viên trong tổ đò cũng đã tham gia các đợt ra quân vớt rác trên 

vịnh, thu gom hàng tấn rác thải góp phần làm sạch môi trường biển. 

Bên cạnh các mô hình tự quản về an ninh trật tự Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc huyện và 2 Đồn Biên phòng còn duy trì mô hình quân dân y kết hợp 

tại xã Xuân Đám, Việt Hải, tổ chức tốt chương trình chăm sóc sức khỏe 

cộng đồng. Mô hình “Khu dân cư đoàn kết bảo vệ môi trường xanh -  sạch 

- đẹp” cũng được duy trì có hiệu quả tại 12 xã, thị trấn, vào ngày 15 hàng 

tháng cộng đồng dân cư các địa phương tổ chức tổng vệ sinh môi trường 

đường làng, ngõ xóm góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Cát Bà xanh. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện còn phối hợp với các ngành thành 

viên của Mặt trận xây dựng mô hình mới như: “Cụm gia đình tương đồng”, 

“Cụm gia đình mừng Đảng mừng xuân”, mô hình “Ứng phó với biến đổi 

khí hậu và nước biển dâng tại cộng đồng dân cư ven biển hải đảo”, “Câu 

lạc bộ phụ nữ xây dựng tuyến đường văn minh, an toàn”, “Dịch vụ gia 

đình”; Mô hình “Ngõ phố tự quản”, “Tổ hợp tác kinh tế”, “Nông dân với 

pháp luật” của Hội Nông dân; Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hoá”; phong trào “Cựu chiến binh hiến kế, góp công xây dựng 

nông thôn mới” của Hội Cựu chiến binh huyện và nhiều mô hình tự quản 

hoạt động nề nếp, góp phần xây dựng đời sống văn hóa vùng biển đảo Cát Hải. 

Mô hình “Khu dân cư xã, phường ven biển, hải đảo an toàn, lành 

mạnh” ở huyện Cát Hải đã thực sự đi vào thực tiễn cuộc sống, từ đó tạo nên 

sức mạnh tổng hợp quân dân, thế trận Biên phòng toàn dân ngày càng vững 

chắc. Trong những năm qua nhờ sự chung tay vào cuộc của quần chúng 

nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, nhất là lực lượng 

Biên phòng tham gia bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn tại huyện đảo 

và khu vực biên giới biển. Đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội tại Cát Hải luôn được giữ vững, qua đó thúc đẩy các nhiệm vụ 

kinh tế, xã hội ngày càng phát triển.  
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2.4.3. Trực tiếp phát triển du lịch phục vụ cộng đồng 

Cộng đồng là một phần không thể thiếu của di sản văn hóa, trong 

nhiều trường hợp cộng đồng chính là linh hồn, là tâm điểm của di sản. 

Chính vì vậy phát triển du lịch di sản không thể tách rời phát triển cộng 

đồng ở khu vực di sản và lợi ích có được từ du lịch di sản phải được chia sẻ 

với cộng đồng. Trong trường hợp này, cộng đồng sẽ là nhân tố tích cực góp 

phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên quê hương của họ. 

Bên cạnh ý nghĩa trên, phát triển du lịch di sản văn hoá gắn với cộng 

đồng sẽ còn khai thác được những giá trị văn hoá bản địa góp phần làm đa 

dạng và phong phú hơn sản phẩm du lịch là điểm đến lý tưởng của du 

khách, tăng tính hấp dẫn và hiệu quả kinh doanh du lịch. 

        * Du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng 

Du lịch sinh thái, cộng đồng ở Cát Bà đang dần khẳng định thương 

hiệu của mình, thu hút rất đông du khách, nhất là khách quốc tế khám phá, 

chinh phục thiên nhiên hoang sơ, kỳ thú của núi rừng, biển xanh cát trắng, 

nắng vàng, du thuyền ngắm các hòn đảo muôn hình, muôn vẻ san sát trên 

vịnh cả bốn mùa. Đây là cơ hội để thay đổi cách làm du lịch phụ thuộc theo 

mùa cho du lịch Cát Bà. 

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Phạm Quang Hiển cho biết: Những 

năm trước đây huyện có chủ trương phát triển du lịch sinh thái cộng đồng 

theo hướng bền vững, tạo sản phẩm và thương hiệu du lịch, đem lại lợi ích 

thiết thực đối với người dân và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Ngoài việc 

người dân có nguồn thu trực tiếp từ dịch vụ thì lợi ích từ việc phát triển cơ 

sở hạ tầng, tạo việc làm, và đặc biệt là ý thức xã hội về bảo tồn thiên nhiên, 

văn hoá được nâng cao là giá trị không thể đong đếm. 

Đến Cát Bà khám phá thiên nhiên, văn hóa và tận hưởng không khí 

trong lành của rừng, núi, biển như: vịnh Lan Hạ, Cái Bèo, điểm du lịch 
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cộng đồng, leo núi, vượt rừng ở các xã Việt Hải, Xuân Đám, Hiền Hào, Gia 

Luận, Liên Minh… đây là sở thích của nhiều du khách nhất là nước ngoài.  

Tuyến du lịch Vịnh Lan Hạ - làng Việt Hải được khá nhiều du khách 

ưa chuộng. Người dân trong xã tự cung cấp các dịch vụ du lịch, làm hướng 

dẫn viên giới thiệu các địa danh, tài nguyên thiên nhiên cũng như giá trị 

văn hóa cộng đồng: thuê xe đạp, dịch vụ lưu trú, xe ôm...Người dân địa 

phương trở thành những “hướng dẫn viên” vừa dẫn đường, vừa giới thiệu 

cho du khách thiên nhiên, cảnh quan, cuộc sống nơi đây rồi trực tiếp phục 

vụ nhu cầu ăn uống của du khách bằng những món đặc sản nơi đây. 

Đặc thù địa hình vườn đồi xen kẽ trong các khu vực dân cư là thuận 

lợi để người dân các xã ở đảo Cát Bà như Trân Châu, Gia Luận, Xuân 

Đám… triển khai mô hình du lịch cộng đồng sinh thái. Nhất là từ khi hoàn 

thành xây dựng tuyến đường du lịch sinh thái dẫn vào khu leo núi mạo 

hiểm ở thôn Liên Minh, một trong những khu vực có nhiều vườn đồi cây ăn 

trái, thu hút đông khách đến khám phá vẻ đẹp thiên nhiên. Một số gia đình 

kết hợp cung cấp dịch vụ nghỉ dưỡng, khám phá vườn đồi với chế biến 

nhiều món ăn đặc trưng như gà Liên Minh, dưa chuột, rau xanh…phục vụ 

khách du lịch. Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng Hiền Hào; du lịch Suối 

Gôi, Vườn quốc gia Cát Bà; hệ thống hang động…đang là những địa chỉ 

được du khách quan tâm. 

Tuy nhiên, từ đặc thù riêng của khu dự trữ sinh quyển thế giới, cách 

thức làm du lịch cộng đồng ở Cát Bà nhất thiết phải giữ được tiêu chí bảo 

vệ môi trường sinh thái gắn với phát triển đời sống của người dân địa phương.  

Nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên, theo ông Vũ Tiến Bảy, nguyên 

Trưởng phòng Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải, người có nhiều 

năm làm công tác văn hóa gắn với phát triển du lịch cộng đồng là phải biết 

dựa vào dân, dân tự làm, nhà nước quản lý. Do vậy, việc người dân tự ý 

thức được nguồn lợi từ du lịch đem lại từ việc giữ nếp sống hàng ngày, giữ 
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bản sắc văn hóa và giữ chữ tín với du khách là một yếu tố quan trọng tạo 

nên sự thành công của du lịch cộng đồng.  

Chủ tịch UBND huyện Cát Hải Phạm Quang Hiển đánh giá: Huyện có 

chủ trương chú trọng phát triển du lịch cộng đồng theo hướng đem lại lợi 

ích thiết thực đối với người dân. Trước hết, người dân có được nguồn thu 

trực tiếp từ các dịch vụ cung cấp cho khách và những nguồn thu này đôi 

khi lớn hơn rất nhiều so với sản xuất nông nghiệp thuần túy. Tiếp đến là 

những lợi ích từ việc phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, còn những lợi ích 

thiết thực khác như công ăn việc làm, giao lưu văn hóa và đặc biệt là ý thức 

xã hội về bảo tồn văn hóa, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan môi 

trường được nâng cao.  

Để công tác bảo tồn, khai thác, phát huy và quản lý giá trị văn hóa 

biển phục vụ phát triển du lịch tại huyện đảo Cát Hải đạt được kết quả tốt 

cần có sự thống nhất, chung tay thực hiện của cấp ủy đảng, chính quyền 

huyện Cát Hải cũng như các cơ quan, tổ chức liên quan và đặc biệt là sự 

tham gia của cộng đồng địa phương. Có 02 nhóm giải pháp chính được đề 

xuất với mục đích:  

a) Bảo tồn, khai thác và phát triển giá trị của văn hóa biển để phát 

triển du lịch tại huyện Cát Hải theo hướng bền vững.  

b) Nhóm giải pháp về mặt quản lý nhà nước đối với việc khai thác các 

giá trị văn hóa biển phục vụ phát triển du lịch. 

Tiểu kết  

Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên phong phú và kho tàng di sản 

văn hóa đặc sắc, độc đáo, sức hấp dẫn của du lịch biển nói chung, du lịch 

dựa vào di sản văn hóa biển nói riêng của huyện Cát Hải là không thể phủ 

nhận. Điều đó được khẳng định thông qua sự gia tăng của số lượng khách 

du lịch; các di sản văn hóa được gìn giữ, bảo tồn, phát huy được những giá 
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trị bản sắc văn hóa biển, bản sắc văn hóa của người Việt nơi miền biển đảo 

được lưu giữ từ ngàn xưa… 

Tuy nhiên, huyện Cát Hải cần chú ý giảm thiểu những bất cập, hạn 

chế về nguồn nhân lực, khai thác thêm nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn hơn, 

khuyến khích người dân tham gia sâu rộng hơn vào hoạt động du lịch. Chú 

trọng hơn nữa công tác quản lý, khai thác, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể phải được đặt lên hàng 

đầu…để du lịch gắn với di sản văn hóa biển của huyện đảo thực sự phát 

triển, đạt tầm cao mới, tương xứng với nguồn tài nguyên thiên nhiên ban 

tặng cho đảo ngọc Cát Bà, đặc biệt chú ý đến bảo vệ môi trường xanh, 

sạch, đẹp, hướng tới môi trường du lịch xanh, thân thiện, hài hòa giữa thiên 

nhiên, trời đất và con người. Để làm được những vấn đề trên các cấp chính 

quyền và nhân dân huyện đảo và du khách cần có ý thức chung tay bảo vệ 

môi trường thiên nhiên, môi trường văn hóa bằng những giải pháp thiết 

thực nhất nâng cao giá trị văn hóa biển gắn với sự phát triển về du lịch theo 

hướng hiện đại vẫn không mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống. 
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Chương 3  

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ 

VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA BIỂN VỚI PHÁT TRIỂN  

DU LỊCH Ở HUYỆN ĐẢO CÁT HẢI 

3.1. Đánh giá công tác quản lý văn hóa biển gắn với sự phát triển du lịch  

3.1.1. Thành tựu phát triển du lịch dựa vào văn hóa biển ở huyện Cát Hải 

3.1.1.1. Một số thành tựu về du lịch 

-  Số lượng khách tham quan 

 

 

Chỉ 

tiêu 

năm 

Số lượng khách du lịch tại Cát Bà từ 2004 - 2017 

                                                                      Đơn vị tính: Nghìn lượt khách 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

Tổng 

lượt 

khách  

328 435 500 729 760 1005 126.5 1203 1335 1324 1513 1568 1722 2160 

 

Khách 

quốc tế  

118 122 171 242 250 268.2 303.5 310 320.5 340.4 341.2 352.4 385.2 477.5 

 

Khách 

nội địa 

 

210 

 

313 

 

329 

 

505 

 

510 

 

718.8 

 

823 

 

893 

 

1014.5 

 

983.6 

 

11718 

 

1215.6 

 

1336.8 

 

1682.5 

 

 

     Bảng 5 và Biểu đồ 1: Số lượng khách du lịch tại Cát Bà từ 2004 - 2017 

                               Nguồn: Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Cát Hải 



74 

 

  

 

Bảng thống kê trên đã thể hiện rất rõ số lượt khách du lịch lựa chọn 

đảo Cát Bà, huyện Cát Hải làm nơi nghỉ dưỡng. Nhìn chung, số lượt khách 

nội địa và quốc tế đều thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ qua các năm. Đáng 

chú ý, lượt khách nội địa đã tăng gấp 08 lần trong 14 năm, đạt mức 1682.5 

lượt khách vào năm 2017. Trong thời gian thống kê, lượng khách quốc tế 

cũng tăng nhưng giữ ở mức độ chậm.  

Phần lớn, lượng khách du lịch đến đảo Cát Bà là khách nội địa từ 

những địa phương lân cận như thủ đô Hà Nội, Thái Bình, Nam Định, Hải 

Dương, Hưng Yên…Thành phần khách du lịch quốc tế đến Cát Bà rất 

phong phú, chủ yếu là khách từ các nước châu Âu như Anh, Pháp, 

Đức…Sau khi sân bay Cát Bi được nâng cấp, mở rộng trở thành sân bay 

quốc tế và có thêm nhiều đường bay mới thì huyện đảo đón tiếp thêm khá 

nhiều du khách châu Á đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc… 

Kết quả của phiếu điều tra “Tham quan du lịch văn hóa biển tại huyện 

đảo Cát Hải, thành phố Hải Phòng” đã cho biết nhu cầu sử dụng sản phẩm 

du lịch văn hóa biển của khách du lịch tại huyện đảo Cát Hải. Trong tổng 

số 295 phiếu hợp lệ, có tới 64% khách du lịch tham gia các hoạt động tắm 

biển, nghỉ dưỡng tại huyện Cát Hải. Nền ẩm thực phong phú, hấp dẫn của 

huyện Cát Hải đã thu hút 24% lượng khách trong khi đó, hoạt động tham 

quan vịnh và khu vực nuôi cá lồng bè trên biển đã thu hút 17.7%. Xét về 

các sản phẩm du lịch văn hóa biển phát triển dựa vào tài nguyên nhân văn, 

việc tham quan các di chỉ khảo cổ học, các di tích lịch sử văn hóa, lễ hội 

ngư nghiệp hay hoạt động trải nghiệm văn hóa, đời sống của ngư dân đã 

thu hút một lượng khách không nhỏ, tương đương 14.7%.  
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Thông qua phiếu điều tra, du khách được hỏi đã đánh giá sự hài lòng 

của họ đối với các sản phẩm du lịch văn hóa biển. Nhìn chung, khách du 

lịch đều rất hài lòng đối với các sản phẩm du lịch, thể hiện rõ qua tỉ lệ đồng 

ý khá cao. Hơn 50% du khách đều tỏ ra hài lòng khi các sản phẩm du lịch 

văn hóa biển của huyện Cát Hải thực sự dễ tiếp cận (68.7%), đa dạng 

(64.7%), vừa tăng thêm hiểu biết (55.7%) lại vừa đáp ứng được yêu cầu 

(51.7%) của cá nhân du khách. Đặc biệt, có tới 64% du khách cảm thấy 

thoải mái, thư giãn khi sử dụng các sản phẩm du lịch văn hóa biển. Đây là 

yếu tố quan trọng nhất để đánh giá mức độ thành công và tính hiệu quả khi 

đưa một sản phẩm du lịch vào khai thác. Tuy nhiên, giá thành các sản phẩm 

du lịch còn khá cao, nhận được 84.3% sự không hài lòng. Nếu giá thành 

sản phẩm được niêm yết ở mức thấp hơn, chắc chắn tỉ lệ du khách hài lòng 

sẽ đạt cao hơn nữa. 
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Kết quả đánh giá cảm nhận của quý khách 

với các sản phẩm du lịch văn hóa biển của huyện Cát Hải 

 Không đồng ý Đồng ý 

Rất thú vị, ấn tượng 24.7 75.3 

Rất độc đáo 27.7 72.3 

Dễ tiếp cận 31.3 68.7 

Không đắt đỏ 84.3 15.7 

Rất đa dạng 35.3 64.7 

Mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn 64 36 

Cung cấp thêm hiểu biết cho tôi 44.3 55.7 

Đáp ứng yêu cầu của tôi 48.3 51.7 
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- Cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ 

Các  

chỉ tiêu 

năm 

Năm 

2004 

Năm 

2005 

Năm 

2006 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

Năm 

2009 

Năm 

2010 

Năm 

2011 

Năm 

2012 

Năm 

2013 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Tổng 

CSLT 

DL 

90 92 96 105 107 112 122 148 154 165 170 178 189 201 

Tổng số 

phòng 

nghỉ 

1500 1700 1800 1875 1910 1985 2234 2531 2769 3060 3247 3321 3480 3495 

Tổng số 

giường 
3000 3500 3700 3850 3909 4050 4500 4942 3515 5803 6177 6288 6641 6671 

Tổng số 

các 

phương 

tiện vận 

chuyển 

khách 

DL 

 

39 
60 94 96 103 111 119 117 117 145 150 154 177 187 

Xe  

ô tô 
13 20 35 35 40 40 56 60 60 68 70 70 102 112 

Tàu du 

lịch 
26 40 59 61 63 71 63 57 57 77 80 63 75 75 

Nhà 

hàng 

phục vụ 

du lịch 

(kể cả bè 

nổi phục 

vụ ăn 

uống) 

 

0 

 

     0 

 

0 

 

37 

 

33 

 

31 

 

32 

 

40 

 

40 

 

55 

 

60 

 

61 

 

62 

 

63 

Tổng số 

lao động 

trong 

phục vụ 

DL 

600 800 1500 1800 2000 2400 2750 3000 3300 3500 3650 3800 4000 4030 

 

      Bảng 6:  Số lượng cơ sở lưu trú, dịch vụ tại huyện Cát Hải từ 2004 - 2017 

         Nguồn: Phòng Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải 

Bảng số liệu trên cho thấy sự tăng lên rõ rệt của số lượng cơ sở lưu 

trú, phương tiện giao thông tham gia vận chuyển khách du lịch và tổng số 

lao động tham gia hoạt động du lịch trên huyện đảo Cát Hải từ năm 2004 

đến năm 2017. Xét về các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, trong 14 năm 

tổng số khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng, số phòng và số 
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giường…trên địa bàn huyện đều tăng. Bên cạnh đó, các loại hình phục vụ 

nhu cầu đi lại của khách du lịch cả trên bộ và trên biển đều tăng mạnh. 

Đáng chú ý, số lao động tham gia phục vụ du lịch tăng lên gần 7 lần, từ 600 

người năm 2004 lên 4030 lao động vào năm 2017. Giải thích cho sự tăng 

lên mạnh mẽ của các tiêu chí trên, trước hết là sự tăng lên của số lượt 

khách du lịch đến với huyện đảo bằng đường bộ và đường biển nên số 

lượng phương tiện vận chuyển, cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, hay số lao 

động đều tăng…để phục vụ tối đa mọi nhu cầu của du khách. Cầu đường 

Tân Vũ - Lạch Huyện, cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam nối liền thành 

phố Hải Phòng với đảo Cát Hải, hoàn thành đã đưa vào sử dụng vào tháng 

9/2017, rút ngắn thời gian chờ đợi phà, huyện đảo Cát Hải sẽ tiếp đón số 

lượng khách du lịch kỳ nghỉ lễ 30/4/2018 - 01/5/2018 vừa qua tăng đột 

biến, ngành du lịch của huyện đang đứng trước thách thức mới về các dịch 

vụ cho du lịch vào mùa hè năm 2018, trong khi quỹ đất trên đảo là có hạn.  

Phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, huyện đã sớm 

triển khai nhiều chương trình quảng bá, xúc tiến nhằm thu hút đầu tư, đưa 

hình ảnh, sản phẩm du lịch đến với đông đảo du khách trong và ngoài 

nước. Được sự thống nhất chỉ đạo của thành phố, huyện phối hợp Sở Văn 

hóa và Thể thao cùng với Sở Du lịch tổ chức công bố Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050; hội thảo xúc tiến, liên kết phát triển du lịch Cát Bà xanh; hội thi 

thuyết minh viên du lịch Cát Bà, trưng bày và phát động cuộc thi ảnh đẹp 

Cát Bà hàng năm; phát động cuộc thi sáng tác về ảnh đẹp Cát Bà, sáng tác 

biểu tượng du lịch Cát Bà…Huyện Cát Hải phối hợp với các Sở, ngành liên 

quan của thành phố để xác định các điểm neo đậu cho các tàu, thuyền lưu 

trú du lịch trên các vịnh và tháo gỡ khó khăn trong hoạt động vận chuyển khác 

du lịch từ Cát Bà đi vịnh Hạ Long. 
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Với chủ trương phát triển các loại hình du lịch, nâng cao chất lượng, 

tính chuyên nghiệp các dịch vụ du lịch theo hướng nâng cao đẳng cấp, 

không chạy theo số lượng, khu vực trung tâm trên huyện Cát Hải đặc biệt 

là trên quần đảo Cát Bà được ưu tiên phát triển loại hình du lịch sinh thái, 

du lịch văn hoá. Phát triển các sản phẩm dịch vụ theo hướng đi sâu vào giới 

thiệu, khám phá và góp phần bảo tồn các giá trị di sản. Trong thời gian qua, 

cùng với sự phát triển của ngành du lịch, hoạt động du lịch văn hoá ở khu 

vực huyện Cát Hải nói chung và các đảo, khu di tích, danh lam thắng cảng 

đã đạt được những kết quả tốt. 

Hiện nay, khu thị trấn Cát Bà có hơn 300 khách sạn, cơ sở lưu trú các 

loại, hàng năm đón hàng ngàn lượt khách đến với huyện đảo. Trong quy 

hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đã xác định khu vực Hải Phòng 

là một trong 7 trọng điểm ưu tiên phát triển du lịch, trong đó quần đảo Cát 

Bà cần được quy hoạch phát triển thành một trung tâm du lịch biển có quy 

mô lớn của Việt Nam và quốc tế.  

Do vậy vai trò của văn hóa biển đảo Cát Bà trong phát triển du lịch 

huyện Cát Hải nói riêng và của Hải Phòng nói chung cảng trở nên quan 

trọng. Du lịch Cát Bà sẽ là thương hiệu lớn của du lich Việt Nam, là điểm 

đến của khách du lịch quốc tế sau đó lan toả ra các trung tâm du lịch khác. 

Việc phát huy tiềm năng du lịch đồng thời nắm bắt được những nhu cầu 

của khách du lịch để có những giải pháp tốt nhất cho phát triển dịch vụ, du 

lịch trong khu vực di sản là một thách thức không nhỏ đối với những người 

có trách nhiệm quản lý, khai thác du lịch quần đảo Cát Bà. 

Khu vực huyện đảo Cát Hải với nhiều giá trị đặc biệt quan trọng, 

trong đó giá trị văn hóa biển đảo Hạ Long có nhiều tiềm năng cho trong 

việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đặc biệt, nơi đây đã và đang 

trở thành điểm thu hút, hấp dẫn khách du lịch trong và ngoài nước không 

chỉ vì có cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời mà còn chứa đựng tiềm năng to 
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lớn về giá trị văn hóa biển. Ngoài ra, việc quản lý các hoạt động văn hóa, 

du lịch dịch vụ văn hóa rất cần có sự ủng hộ, phối hợp nhiều hơn nữa của 

chính quyền địa phương, của cộng đồng dân cư và các ban ngành liên quan 

để Di sản thiên nhiên cũng như các di tích lịch sử mãi được gìn giữ bảo tồn 

và phát huy giá trị bền vững.    

3.1.2. Một số hạn chế, bất cập của du lịch huyện Cát Hải 

Qua đánh giá một vài chỉ tiêu của ngành du lịch huyện Cát Hải giai 

đoạn 2004 - 2017 có thể thấy du lịch huyện đảo đã có những thành tựu rất 

đáng khích lệ. Tuy nhiên hoạt động của du lịch huyện đảo Cát Hải vẫn tồn 

tại không ít những hạn chế, bất cập.  

3.1.2.1. Tính thời vụ của du lịch  

Thiên nhiên ban tặng cho huyện đảo Cát Hải một vị trí địa lý và nền 

khí hậu khá lý tưởng nên từ lâu huyện đảo đã nổi tiếng khắp trong và ngoài 

nước về những bãi biển đẹp lớn nhỏ trải khắp vùng đảo, những hang động 

kì thú, vườn quốc gia với hệ sinh thái phong phú cùng những hoạt động du 

lịch ngoài trời hấp dẫn khác. Những yếu tố thuận lợi đó đã là “thỏi nam 

châm” thu hút ngày càng đông khách du lịch nội địa và quốc tế trong 

những năm qua. 

Nhưng việc phát triển du lịch mới chỉ tập trung khu vực thị trấn Cát 

Bà đã tạo ra sự mâu thuẫn cần được giải quyết kịp thời, đó là xây dựng các 

cơ sở kinh doanh du lịch và khả năng tiếp nhận khách vào các mùa trong năm. 

- Mùa du lịch (mùa hè) vào tháng 5, 6, 7, 8 là thời gian cao điểm của 

mùa du lịch, thường xuyên quá tải, giá dịch vụ tăng đột biến, không đáp 

ứng được nhu cầu khách, đặc biệt là các ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật.  

- Mùa đông vào các tháng 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 thì các cơ sở kinh 

doanh đạt công suất rất thấp do lượng khách ít. 

Đây cũng chính là một điều bất lợi cho ngành du lịch huyện đảo. Đối 

với hoạt động du lịch khai thác giá trị tài nguyên biển của huyện đảo Cát 
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Hải, đa số khách đi du lịch với mục đích nghỉ dưỡng kết hợp tắm biển và 

tham gia các hoạt động thể thao, giải trí…gắn liền với biển. Đây lại là loại 

hình phụ thuộc và chịu ảnh hưởng rất mạnh mẽ của điều kiện tự nhiên, điều 

kiện khí hậu nóng ẩm, mưa nhiều vào mùa hè và khô lạnh về mùa đông của 

huyện Cát Hải. Điều kiện khí hậu thuận lợi nhất cho các hoạt động du lịch 

biển được du khách yêu thích như số ngày nắng nhiều, số giờ nắng trong 

ngày cao, nhiệt độ trong ngày không cao quá và nhiệt độ nước biển thích 

hợp để tắm… thuộc về mùa hè. Tuy nhiên, đây cũng chính là thời gian 

trong năm chứng kiến sự thay đổi rõ rệt của các hiện tượng thời tiết như gió 

mùa, bão, áp thấp, lũ lụt, mưa giông… những nhân tố chính tạo nên tính 

thời vụ của hoạt động du lịch biển, thậm chí cản trở các hoạt động du lịch 

biển nói riêng, hoạt động du lịch nói chung trên toàn huyện đảo. Bên cạnh 

hoạt động du lịch khai thác giá trị tài nguyên biển, trên địa bàn huyện cũng 

có những hoạt động văn hóa, tín ngưỡng lễ hội truyền thống được tổ chức 

quanh năm nhưng chủ yếu trong phạm vi cộng đồng làng xã, ít có sức hấp 

dẫn đối với khách nước ngoài đến du lịch. Từ thực trạng trên, huyện Cát 

Hải cần tạo thêm các sản phẩm du lịch khai thác giá trị tài nguyên nhân 

văn, không phụ thuộc yếu tố thời tiết, khí hậu để phục vụ du khách vào các 

thời điểm trong năm, đặc biệt là mùa cao điểm về du lịch nhằm thu hút 

khách hơn nữa, đồng thời tạo thêm sức hấp dẫn cho du lịch địa phương. 

3.1.2.2. Cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch chưa đồng bộ 

- Hệ thống cơ sở hạ tầng tiếp cận điểm đến đã được thành phố và 

huyện đảo quan tâm đầu tư nâng cấp con đường xuyên đảo, tuy nhiên vẫn 

còn nghèo nàn, thiếu đồng bộ. Đường thủy đã thay bằng tầu cao tốc cánh 

ngầm rút ngắn thời gian ra đảo từ 3 giờ xuống còn 1 giờ. Con đường xuyên 

đảo Hải Phòng - Cát Hải - Cát Bà nay đã được tu sửa, mở rộng, nhưng vẫn 

còn nhiều đoạn chưa được khắc phục kịp thời, trước đây phải qua 2 con phà 

biển mất rất nhiều thời gian chờ đợi. Con đường được xây dựng nhằm phục 
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vụ phát triển kinh tế, xã hội huyện đảo Cát Hải nói chung, ngành du lịch 

nói riêng. Tuy nhiên, do đây là con đường độc đạo, có nhiều khúc cua, 

thường xuyên được sử dụng với cường độ lớn nhất là vào mùa hè dẫn đến 

tình trạng ùn tắc giao thông. Phà Gia Luận - Tuần Châu nối liền quần đảo 

Cát Bà, huyện Cát Hải với đảo Tuần Châu, tỉnh Quang Ninh đã và đang 

thực hiện tốt vai trò cầu nối đón, đưa khách du lịch giữa hai tỉnh, thành 

nhưng cũng không thực sự thu hút khách sử dụng do thời gian đi phà kéo 

dài và giá vé còn khá cao. 

Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện đi vào sử dụng vào tháng 9/2017 chỉ còn 

một phà từ bến Gót sang Cái Viềng, rút ngắn thời gian chờ phà, dự kiến 

trong tương lai không xa dự án xây cáp treo nối liền đảo Cát Bà và đảo Cát 

Hải sẽ mở ra một cơ hội mới, nối liền huyện đảo với đất liền, giảm tối đa 

thời gian khách phải di chuyển, tạo sự thoải mái, thuận lợi cho du khách 

khi tới thăm huyện đảo. Loại hình xe buýt điện do thành phố Kitakyushu 

(Nhật Bản) hợp tác đầu tư đã và đang được áp dụng trong địa bàn thị trấn 

Cát Bà sẽ được nhân rộng vừa đảm bảo mĩ quan đô thị, vừa góp phần bảo 

vệ môi trường của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cát Bà, huyện Cát Hải, 

thay thế các phương tiện vận tải lạc hậu, kém chất lượng bằng xe điện.  

- Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch 

phát triển nhanh nhưng nhìn chung quy hoạch, quy mô, tính tiện nghi và 

sản phẩm du lịch còn nhỏ lẻ, chưa đồng bộ, vận hành chưa chuyên nghiệp. 

- Hệ thống điện chiếu sáng và nước sạch trên đảo thường xuyên chưa 

bảo đảm cung ứng nhu cầu của người dân và du khách, đặc biệt vào dịp cao 

điểm mùa du lịch. 

Huyện Cát Hải đang được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để dần trở 

thành một trung tâm du lịch lớn. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng đã và 

đang được thực hiện, đưa vào sử dụng như cầu Tân Vũ - Lạch Huyện; hệ 

thống cáp treo Cát Hải - Cát Bà; cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2 (đang chuẩn 
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bị xây dựng); nhiều khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn năm sao được quy hoạch 

xây dựng…đã góp phần không nhỏ cho công cuộc phát triển kinh tế huyện 

đảo nói chung, ngành du lịch nói riêng. Cùng với đó là sự phát triển của các 

loại hình giao thông vận tải đưa du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại 

huyện đảo. Chỉ trong 2 ngày 28 và 29/4/2018, đảo Cát Bà đã đón khoảng 

43.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Ông Vũ Tiến Lập, Trưởng 

phòng Văn hóa, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải cho biết, lượng khách 

tăng gần 30% so với cùng kỳ, ngày sau cao hơn ngày trước. Trong 4 ngày 

nghỉ lễ dịp 30/4/2018 - 01/5/2018, Cát Bà đã đón gần 100.000 lượt khách. 

Lượng khách đông đột biến trong 02 ngày qua đã khiến tuyến đường sang 

đảo bị ách tắc cục bộ trong giờ cao điểm, nhất là thời điểm buổi sáng, suốt 

từ bến phà Gót cho tới trung tâm thị trấn Cát Bà. Bến phà Gót đã huy động 

hơn 100 cán bộ nhân viên, hoạt động hết công suất từ 4 giờ sáng và chỉ 

dừng hoạt động khi hết khách. Tuy nhiên, với hàng nghìn xe lưu thông mỗi 

ngày, lực lượng chức năng phải rất vất vả để phân luồng, điều tiết giao 

thông. Điều này đã được thể hiện rất rõ qua sự đánh giá của du khách đối 

với phương tiện giao thông vận tải tham gia phục vụ khách du lịch tại 

huyện Cát Hải. 
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Trong tổng số 295 phiếu khảo sát, phần lớn du khách đều thể hiện sự 

không đồng tình với các tiêu chí đánh giá phương tiện giao thông phục vụ 

du lịch tại huyện Cát Hải. 68.7% du khách cảm thấy không an toàn và thoải 

mái khi tham gia giao thông; 55.7% khách du lịch đánh giá các phương tiện 

chưa thực sự hiện đại và tiện nghi. Đáng chú ý, 77.3% du khách không 

đồng tình khi các phương tiện đã chở quá số lượng người quy định. Từ kết 

quả trên, huyện Cát Hải cần có biện pháp xử lý các chủ phương tiện chở 

quá số người quy định, đảm bảo sự an toàn và thoải mái cho du khách. 
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Phiếu khảo sát đồng thời cho biết sự đánh giá của du khách đối với cơ 

sở lưu trú phục vụ du lịch tại huyện Cát Hải. Đa số, du khách đồng tình với 

nhận định các cơ sở đều đầy đủ tiện nghi, hiện đại, sạch sẽ, thoải mái khi 

lưu trú. Tuy nhiên, có tới 66.7% du khách không đồng tình khi các cơ sở 

lưu trú không đảm bảo đủ nhu cầu sử dụng điện và nước sạch. Đối với du 

khách nói riêng, người dân nói chung, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và 

nước sạch là những nhu cầu thiết yếu để đảm bảo cuộc sống được diễn ra 

bình thường. Vì vậy, khi nhu cầu này không được đáp ứng tốt, dễ dẫn tới 

tâm lý tiêu cực, không thoải mái, không hài lòng của du khách đối với cơ 

sở lưu trú nói riêng, ngành du lịch huyện đảo Cát Hải nói chung. Điều này 

xuất phát từ thực tế, vào mùa cao điểm du lịch, đường dây tải điện và 

đường ống dẫn nước sạch của huyện đảo thường xuyên quá tải do lượng 

khách tăng đột biến, dẫn đến sự gián đoạn trong phục vụ điện và nước sạch. 

Huyện cần hết sức chú trọng khắc phục tình trạng thiếu hụt điện năng và 

nước sạch, đảm bảo sự an toàn, thoải mái cho du khách và người dân. 
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3.1.2.3. Nguồn nhân lực du lịch thiếu và yếu 

Bài toán nhân lực là câu hỏi lớn đặt ra cho ngành du lịch Hải Phòng 

nói chung, huyện đảo Cát Hải nói riêng. Bảng số liệu thứ 2 đã chỉ ra sự 

tăng trưởng đột biến của số lượng lao động phục vụ trong ngành du lịch 

nhưng tỷ lệ lao động cố định, cơ hữu trong từng cơ sở lưu trú, kinh doanh 

dịch vụ du lịch, nhà hàng…không nhiều, không đảm bảo đáp ứng tốt nhu 

cầu của du khách. Lượng lao động còn lại chủ yếu là lao động mùa vụ, 

được huy động tại chỗ, như sinh viên về nghỉ hè, người thân trong gia 

đình.. trong mùa cao điểm của du lịch huyện đảo, thường làm không cố 

định, thời gian ngắn. 

- Lực lượng lao động trong ngành du lịch tuy đông đảo nhưng tỷ lệ 

được đào tạo chuyên môn thấp, không chuyên nghiệp, kỹ năng giao tiếp, 

quản lý, ngoại ngữ chưa đáp ứng được nhu cầu đón khách nước ngoài, hơn 

nữa chất lượng đào tạo du lịch chưa đáp ứng kịp với xu hướng hội nhập, 

cạnh tranh toàn cầu. 

Về khía cạnh nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú, phần lớn du 

khách đều đánh giá đội ngũ nhân viên hỗ trợ khách tốt (66%); nhiệt tình 

trong đón tiếp khách (55%), song 65.7% du khách lại không đồng tình khi 

nhân viên sử dụng ngoại ngữ chưa tốt trong giao tiếp với khách nước ngoài. 

Từ đó, huyện Cát Hải cần chú trọng việc đào tạo, nâng cao trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ và khả năng sử dụng ngoại ngữ cho đội ngũ nhân viên phục 

vụ. Đây chính là biện pháp thiết thực nhằm nâng cao thương hiệu hình ảnh 

du lịch của huyện đảo nói riêng, thành phố nói chung. 

3.1.2.4. Sản phẩm du lịch nghèo nàn 

Đa số khách du lịch nội địa tại huyện đảo Cát Hải thường kết hợp nghỉ 

dưỡng với các hoạt động như tắm biển, thể thao bãi biển, thăm vịnh…trong 

khi khách quốc tế thường tham gia thêm chèo thuyền kayak, leo núi… 
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Tuy nhiên, sản phẩm du lịch của huyện đảo còn chậm đổi mới, chưa 

đủ sức hấp dẫn để khách tiếp tục tới thăm huyện đảo. Bên cạnh đó, các 

doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện có quy mô vừa và nhỏ, 

thường chỉ khai thác dựa trên những tài nguyên có sẵn, không có sự sáng 

tạo, đổi mới. Quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm du lịch mới đòi hỏi 

nguồn vốn lớn, công nghệ khai thác hiệu quả, phù hợp, nhân lực chất lượng 

cao lại không được đầu tư đúng mức dẫn đến chất lượng và giá trị sản 

phẩm du lịch thấp, thiếu tính độc đáo, đặc sắc của một huyện đảo vốn sở 

hữu kho tàng di sản văn hóa biển phong phú, hấp dẫn. 

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và phát huy giá trị văn hóa 

biển với phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải  

3.2.1. Tăng cường và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của các 

cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc bảo tồn, phát huy giá trị 

di sản văn hóa biển huyện Cát Hải.  

 Để công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa biển gắn với phát 

triển du lịch có hiệu quả, cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn bộ hệ thống 

chính trị, nhân dân của huyện Cát Hải cần:  

- Nghiêm chỉnh chấp hành Luật Di sản văn hóa (được sửa đổi, bổ sung 

năm 2009), vận dụng linh hoạt, phù hợp và hiệu quả các Nghị định của 

Chính phủ, thành phố cho hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 

hóa của địa phương.  

 - Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) về “Xây dựng và phát triển 

nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.  

 - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

khóa XI, (Nghị quyết số 33-NQ/TW) “về xây dựng và phát triển văn hóa, 

con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.  
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 - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII, ngày 16/01/2017 của 

Bộ chính trị “về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Du lịch và dịch vụ biển:  

  Nguồn: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-quyet-

so-08-NQ-TW-phat-trien-du-lich-tro-thanh-nganh-kinh-te-mui-nhon-2017-

338542.aspx; truy cập ngày 30/10/2018, [37] 

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt “Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050". Với chủ trương phát triển du lịch Cát Bà trở thành điểm đến du 

lịch “xanh” đẳng cấp quốc tế, xứng đáng với vị thế và tiềm năng, có đóng 

góp tích cực hơn cho sự phát triển kinh tế, xã hội của Hải Phòng và Việt 

Nam, phát triển gắn liền với bảo tồn giá trị các di sản văn hóa biển sẵn có; 

         - Thực hiện nghiêm Quyết định số 1227/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt đề cương Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng xã Phù Long, huyện 

Cát Hải”; 

         Nguồn: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, truy cập ngày 

30/10/2018; http://haiphong.gov.vn/p-UBNDTP/d-9545/119942/cat-ba-

huong-den-phat-trien-du-lich-chat-luong-cao, [38] 

          - Thực hiện nghiêm Chương trình hành động số 06-CTr/HU ngày 

10/8/2016, Nghị quyết số 36-NQ/HU ngày 18/12/2017 của Huyện ủy 

huyện Cát Hải đề ra thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV và Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ huyện Cát Hải lần thứ XI; 

     Nguồn: Văn phòng Huyện ủy huyện Cát Hải cung cấp ngày 

30/10/2018, 

- Chủ động phối hợp với ban ngành liên quan, cơ quan thông tấn báo 

chí, phát thanh truyền hình trong huyện, thành phố và đặc biệt là Internet, 
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mạng xã hội thực hiện các chương trình tuyên truyền bảo tồn và phát huy di 

sản văn hóa của huyện Cát Hải đến với đông đảo quần chúng nhân dân 

trong và ngoài thành phố.   

- Huyện chọn ngày 23/11 hàng năm là "Ngày di sản văn hóa huyện 

Cát Hải", tháng 11 là “Tháng di sản văn hóa” để tổ chức hàng loạt các hoạt 

động tôn vinh di sản văn hóa của địa phương và cả nước. Dán băng rôn, 

khẩu hiệu; phát sách ảnh, tập gấp, tờ rơi…ở những nơi công cộng hay địa 

điểm du lịch trên địa bàn huyện thu hút sự chú ý của cả người dân và du 

khách. Bằng những phương thức trên, vừa giới thiệu vừa tôn vinh di sản 

văn hóa huyện Cát Hải, đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân 

dân, khách du lịch trong việc bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa 

biển đảo Cát Hải. 

- Phát huy thế mạnh du lịch cộng đồng gắn với tuyên truyền toàn dân 

bảo vệ môi trường thiên nhiên xanh, sạch, đẹp. 

- Từ quy hoạch tổng thể thu hút các nhà đầu tư lớn vào Cát Bà xây 

dựng du lịch chất lượng cao cũng được huyện Cát Hải coi trọng. Trong 

năm 2017, tập đoàn Sun Group đã khởi công giai đoạn 1 quần thể nghỉ 

dưỡng, sinh thái cao cấp và vui chơi giải trí với số vốn đầu tư khoảng 5.000 

tỷ đồng; tập đoàn Flamingo cũng đã khởi công dự án tổ hợp nghỉ dưỡng 5 

sao cao cấp Flamingo Cát Bà beach resort tại bãi biển Cát Cò 2, cáp treo 

Cát Hải-Phù Long…. 

3.2.2. Tăng cường cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho bảo tồn di sản văn 

hóa biển nhằm phát triển du lịch ở huyện đảo Cát Hải 

- Làm tốt công tác kiểm kê, bảo tồn các di sản văn hóa nhằm đáp ứng 

nhu cầu hưởng thụ văn hóa của du khách. 

- Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ của cán bộ quản lý, cán bộ 

chuyên trách công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. 
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+ Đối với cán bộ quản lí văn hoá: Huyện cần liên kết với các cơ sở, 

trung tâm đào tạo để bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, 

nghiệp vụ, góp phần nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ quản 

lý văn hóa. Ngoài ra, huyện nên tạo điều kiện cho cán bộ quản lí văn hóa đi 

học tập kinh nghiệm quản lí và khai thác di sản văn hoá tại các tỉnh thành 

khác trong nước. 

+ Đối với cán bộ thực hiện bảo tồn di sản văn hóa: chú trọng liên kết 

đào tạo cán bộ, thợ lành nghề có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu thực 

thi nghiệp vụ bảo quản, tu bổ, tôn tạo đối với các di sản văn hóa vật thể; đủ 

năng lực để nhận diện, kiểm kê, lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể; nghiên 

cứu lập hồ sơ lưu trữ và hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa. 

Động viên, khuyến khích, gửi cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, 

chuyên sâu trong và ngoài nước về công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa. 

 + Đối với cán bộ văn hoá cơ sở: Cán bộ văn hóa cơ sở là một trong 7 

chức danh cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ cấp xã, phường, thị trấn. Họ cũng 

là những người trực tiếp quản lý nhà nước về phong trào xây dựng nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức các hoạt động 

văn hóa, thể thao, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của người dân. 

+ Đối với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đây là 

lực lượng nòng cốt có kiến thức, sự hiểu biết về lịch sử, truyền thống văn 

hóa, di sản văn hóa của huyện để tham mưu cho lãnh đạo địa phương tổ 

chức sinh hoạt văn hóa phù hợp. 

- Phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn huyện như: 

Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...triển khai 

nhiệm vụ bảo tồn, phát huy di sản văn hóa. Với mỗi tổ chức, cần có hình 

thức triển khai phù hợp, hiệu quả, gắn với tính chất của tổ chức. Đồng thời, 

có thể phát động công tác thi đua trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
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văn hóa tới từng các cán bộ đảng viên, thị trấn, xã, khu dân cư nơi có di sản 

văn hóa. 

- Thường xuyên mở các lớp tuyên truyền, tập huấn cho nhân dân để 

người dân nhận thức được họ vừa là người sở hữu, người bảo vệ vừa là 

người được hưởng lợi từ việc bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa. Bên 

cạnh đó, các lớp tập huấn này nên tập trung vào việc tạo lập, củng cố các 

kỹ năng cần thiết…cho nhân dân trong việc ứng xử đúng với di sản văn hóa 

và khách du lịch…Từ đó, người dân sẽ luôn ý thức và hành động thiết thực 

nhất trong việc giữ gìn các di sản văn hóa “nguồn tài nguyên vô giá” dành 

cho phát triển du lịch của của chính mình. 

- Trong công tác tuyên truyền, đối tượng thanh thiếu niên cần đặc biệt 

chú trọng. Thế hệ trẻ chính là những người chủ nhân, người bảo vệ tương 

lai của kho tàng di sản văn hóa. Vì thế, nâng cao nhận thức, hiểu biết và 

tình yêu của thanh thiếu niên đối với di sản văn hóa của cha ông là một 

công tác cần được chú trọng. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của 

Liên hiệp quốc UNESCO cũng đã từng phát đi khẩu hiệu “Di sản nằm 

trong tay thế hệ trẻ” để khẳng định vai trò, vị trí của thanh thiếu niên đối 

với công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. Chính các bạn thanh 

thiếu niên này sẽ trở thành những hướng dẫn viên du lịch năng động, hiểu 

biết, tự tin và luôn sẵn sàng giới thiệu di sản văn hóa của địa phương mình 

với khách du lịch, với bạn bè quốc tế. 

3.2.3. Đẩy mạnh công tác quản lý và định hướng hoạt động bảo tồn, khai 

thác các di sản văn hóa biển phục vụ phát triển du lịch 

- Công tác phân cấp về quản lý di sản văn hóa trên địa bàn huyện Cát 

Hải cần được triển khai có hiệu quả. Phòng Văn hóa Thông tin, Thể thao và 

Du lịch huyện Cát Hải là đơn vị trực tiếp quản lý hồ sơ của tất cả các di sản 

văn hoá; phân công cụ thể chuyên viên quản lý, giám sát hoạt động bảo tồn, 

khai thác di sản văn hóa trên địa bàn huyện. 
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- Ban hành chính sách quản lý, sử dụng các nguồn tài chính của các di 

tích như tiền công đức, tiền bán vé, tiền tài trợ...một cách hợp lý, theo định 

hướng ưu tiên sử dụng các nguồn thu này cho việc tu bổ, tôn tạo di tích.  

- Công tác quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thể nên có cơ chế 

quản lý mang tính chuyên biệt trên sơ sở tuân thủ nghiêm túc các quy định 

của Luật di sản văn hóa, Quy chế Bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch 

sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

- Công tác quản lý di sản văn hóa phi vật thể cần chú trọng công tác 

kiểm kê, đánh giá hiện trạng của di sản; khuyến khích các nghệ nhân trao 

truyền lại di sản cho thế hệ trẻ, tôn vinh các nghệ nhân; thực hiện công tác 

sưu tầm, lưu giữ lại di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc biệt là các trình 

diễn dân gian, ngữ văn dân gian… 

- Thực hiện nghiêm túc việc bảo vệ chỉ giới, tránh tình trạng xâm hại 

các khu di tích, Vườn quốc gia Cát Bà nhằm bảo vệ cảnh quan, môi trường 

vốn có của di tích và đảm bảo sự an toàn, thoải mái cho du khách cũng như 

an ninh cho cộng đồng dân cư. 

- Gắn công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa với việc duy trì, 

phát triển xây dựng nếp sống văn minh thông qua cưới hỏi, tang ma, lễ hội. 

Trong đời sống của nhân dân huyện đảo Cát Hải, đây là những phong tục 

tập quán thường xuyên được duy trì, có sự kết hợp hài hòa giữa phong tục 

tập quán của người Việt Nam nói chung và những nét riêng có của văn hóa 

biển. Tuy nhiên, chính quyền địa phương cần khuyến khích các làng xã đưa 

ra quy ước, hương ước riêng của cộng đồng mình, thực hiện nếp sống văn 

hóa ở khu dân cư, giữ lại những nét sinh hoạt văn hóa quý giá đồng thời 

loại bỏ những yếu tố lạc hậu, phiền nhiễu không đáng có.  

- Khai thác các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể vào hoạt động du 

lịch là một việc làm cần thiết, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Việc đưa du 

khách tiếp cận gần hơn với cuộc sống của người dân địa phương tại các xã 
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Xuân Đám, Trân Châu, Hiền Hào, Việt Hải đã được đưa vào khai thác 

nhưng chưa thật sự hiệu quả. Do đó, huyện Cát Hải cần phối hợp với Sở 

Văn hóa và Thể thao, Du lịch mở những lớp tập huấn cung cấp những kiến 

thức cơ bản về hoạt động du lịch cho người dân địa phương. Bên cạnh đó, 

có thể lựa chọn những người dân địa phương tiêu biểu để tập huấn các kỹ 

năng giao tiếp, ngoại ngữ, hướng dẫn…làm nòng cốt cho khai thác du lịch 

tại địa phương. Chính quyền, người dân và doanh nghiệp khai thác du lịch 

cần phối hợp xây dựng chương trình du lịch cộng đồng phù hợp, cụ thể, 

phong phú; xây dựng cơ chế phân chia lợi ích trên nguyên tắc các bên cùng 

có trách nhiệm, lợi ích trong sự nghiệp phát triển du lịch bền vững. 

3.2.4. Hội nhập, giao lưu giới thiệu văn hóa, con người Cát Hải, Hải 

Phòng với du khách trong và ngoài nước 

Hội nhập, giao lưu văn hóa không chỉ là một xu hướng phát triển tất 

yếu của một đất nước, một dân tộc mà còn là chiến lược, mục tiêu phát 

triển của nhiều quốc gia. Bắt kịp xu thế trên, đòi hỏi các cấp chính quyền 

huyện Cát Hải cần quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa để văn hóa biển huyện 

đảo Cát Hải được giao lưu, hội nhập cả về văn hóa và con người. Mỗi một 

sản phẩm văn hóa, một sản phẩm du lịch khi tham gia vào tiến trình hội 

nhập, toàn cầu hóa đều phải thỏa mãn hai yêu cầu sau: kế thừa và phát 

triển, mang những đặc trưng văn hóa bản địa đặc sắc; đồng thời đáp ứng và 

làm thỏa mãn những yêu cầu của đối tượng sử dụng. Đối tượng sử dụng 

của Văn hóa Du lịch chính là các du khách. Trong nền kinh tế thị trường, 

đối với du lịch vấn đề cốt lõi là làm sao tạo ra được nhiều những sản phẩm 

chứa đựng hàm lượng văn hóa và trí tuệ cao đáp ứng các nhu cầu du khách. 

Trước mắt, huyện Cát Hải cần chủ động tăng cường hợp tác với các 

tỉnh, thành trong cả nước để học hỏi kinh nghiệm, giới thiệu văn hóa của 

huyện với bạn bè, du khách, tạo ra mạng lưới liên kết các sản phẩm du lịch 

mang đậm nét văn hóa biển đảo. Trong tương lai, huyện đảo cần liên kết, 

../../../../Chinh/Vinh%20Đào/LV%20biển/đáp%20án/chương%202/từng%20chương/hoàn%20chỉnh%20luận%20văn.doc#_Toc488159894
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hợp tác, kêu gọi sự đầu tư của các nhà đầu tư và chuyên gia đến từ các 

quốc gia khác để phát triển hơn nữa nguồn nhân lực, chất lượng, giá trị của 

sản phẩm du lịch và dịch vụ. 

Tiểu kết  

Trên cơ sở thực trạng khai thác, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn 

hóa biển huyện đảo Cát Hải, tác giả đã đưa ra giải các pháp cơ bản nhằm 

tạo cơ chế quản lý, khai thác, bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa biển 

đảo gắn với du lịch, tạo những sản phẩm văn hóa du lịch sạch, hấp dẫn du 

khách. Để các giải pháp này đạt được hiệu quả cao nhất, đây là điều kiện 

cần và đủ được thực hiện đồng bộ và kết hợp chặt chẽ với nhau tạo mối 

quan hệ tổng thể hài hòa giữa văn hóa và du lịch, du lịch và văn hóa.  

Điều này phụ thuộc vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền 

địa phương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cơ sở, sự đồng lòng 

chung sức của nhân dân nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vốn 

có của địa phương một cách tốt nhất, để các di sản văn hóa đó phát huy 

hết giá trị của nó phục vụ cho du lịch và ngược lại, nhằm tạo nhiều nguồn 

thu từ du lịch nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân huyện 

Cát Hải nói riêng, thành phố Hải Phòng nói chung. Tạo ra nguồn thu từ 

các sản phẩm du lịch, dịch vụ góp phần vào sự phát triển kinh tế-xã hội 

của huyện đảo.  
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KẾT LUẬN 

Là huyện thuộc thành phố Hải Phòng, nằm biệt lập về phía đông của 

thành phố, huyện có diện tích tự nhiên khoảng 345 km2 vơi dân số gần 

30.000 người, thiên nhiên ưu đãi Cát Hải được ví như hình ảnh của đất 

nước Việt Nam thu nhỏ, có cả rừng núi, đồng bằng, miền ven biển, đảo. 

Với những đặc điểm nổi trội về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử văn 

hóa, an ninh quốc phòng tạo cho huyện Cát Hải một tiềm năng phát triển về 

du lịch hiếm có…  

Huyện đảo Cát Hải là mảnh đất có nền văn hóa lịch sử lâu đời, con 

người đến đây sinh cơ, lập nghiệp, săn bắt, hái lượm, trồng trọt, ra khơi 

đánh cá từ hàng ngàn năm trước, minh chứng bằng các di chỉ khảo cổ đã 

được khai quật, phát lộ. Chính vì thế huyện Cát Hải có bề dày truyền thống 

văn hóa rất đa dạng, phong phú giữa đất liền và miền biển, với nhiều di sản 

văn hóa trải ngàn đời có sự giao lưu văn hóa vùng miền cộng đồng dân cư 

dần được bồi đắp, hoàn chỉnh, bảo tồn lưu giữ đến ngày hôm nay, đây là tài 

sản vô giá ông cha ta để lại, kết hợp với thiên nhiên rừng núi, sông ngòi, hồ 

đầm, biển tạo không gian, môi trường lý tưởng cho sự phát triển du lịch 

tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển.   

         Trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch bền vững quần đảo Cát 

Bà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Ủy ban nhân dân thành phố 

Hải Phòng tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 05/12/2014, với mục 

tiêu đưa Cát Bà trở thành điểm du lịch xanh, là điểm đến hấp dẫn, khác 

biệt, đẳng cấp quốc tế. Trong đó Huyện ủy huyện Cát Hải đề ra Chương 

trình hành động số 06-CTr/HU ngày 10/8/2016 thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần 
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thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Cát Hải lần thứ XI, trong đó 

đề ra nhiệm vụ: 

Nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy tối đa các nguồn lực và lợi 

thế so sánh, phấn đấu xây dựng đảo Cát Bà trở thành một trung tâm 

du lịch sinh thái rừng-núi-biển-đảo của cả nước và quốc tế; trung 

tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của thành phố và vùng duyên hải Bắc 

bộ; đảo Cát Hải trở thành trung tâm dịch vụ cảng biển của thành 

phố và các tỉnh phía Bắc, là khu đô thị cảng xanh, văn minh, hiện 

đại; quốc phòng-an ninh, chủ quyền quốc gia biển, đảo, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững; có môi trường trong sạch; hệ thống 

chính trị vững mạnh, đời sống Nhân dân ngày một nâng cao; góp 

phần tạo động lực cho Hải Phòng phát triển”.  

         Nguồn: Văn phòng Huyện ủy huyện Cát Hải cung cấp ngày 

30/10/2018. 

         Ngoài ra huyện chú trọng đến bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi 

vật thể, cảnh quan môi trường; phát huy lợi thế bề dày văn hóa, có khu Dự 

trữ sinh quyển thế giới Vườn quốc gia Cát bà; có loài Voọc đầu trắng loài 

được ghi trong sách đỏ thế giới; nhiều bãi tắm đẹp, môi trường trong lành 

bảo đảm chất lượng thuận lợi cho việc tăng trưởng du lịch, phát triển du 

lịch quần đảo Cát Bà trở thành động lực kinh tế của thành phố Hải Phòng 

và vùng đồng bằng sông Hồng. Từ đó, đòi hỏi các nhà quản lý đặt ra nhiệm 

vụ bảo tồn các nét đẹp văn hóa truyền thống, các di sản, kết hợp với bảo vệ 

môi trường thiên nhiên tạo các sản phẩm văn hóa du lịch đạt chất lượng và 

dịch vụ tốt nhất phục vụ khách du lịch đến với địa phương. Chính vì thế, 

huyện luôn ưu tiên bảo tồn nguyên vẹn các di tích lịch sử, làm tiền đề cho 

phát triển du lịch tham quan, tắm biển và nghỉ dưỡng, kết hợp hài hòa giữa 
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du lịch cộng đồng với du lịch cao cấp đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị 

trường du lịch, đạt được mục tiêu phát triển du lịch gắn với bảo đảm vệ 

sinh cảnh quan môi trường, an toàn, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. 

Huyện đảo Cát Hải với những lợi thế rất lớn để phát triển kinh tế du 

lịch. Chính vì thế, trong những năm qua, dưới sự quan tâm của các cấp 

chính quyền từ Trung ương, thành phố đến địa phương, cho nên các hoạt 

quản lý các giá trị văn hóa biển gắn với hoạt động du lịch ở huyện đảo Cát 

Hải đã có bước phát triển mạnh mẽ, lượng khách du lịch đến tham quan du 

lịch tăng nhanh, năm 2017 là 2 triệu lượt khách, dự kiến 2018 sẽ tăng 

khoảng 2,6 triệu lượt khách; khéo theo sự phát triển không ngừng của các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ăn uống, nghỉ dưỡng, tắm biển và leo núi; 

số lượng tour tuyến mới được đưa vào khai thác, chất lượng ngày càng cao; 

hệ thống cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ngày càng được mở 

rộng với nhiều khách sạn, khu Resort đạt chuẩn 3 sao đến 4 sao; khu tổ hợp 

nghỉ dưỡng Flamingo Cát Bà dự kiến hoàn thành đi vào sử dụng năm 2019, 

tiêu chuẩn 5 sao, tiềm năng du lịch được khai thác phục vụ phát triển mọi 

mặt của huyện đảo.  

Đứng trước những thực trạng công tác quản lý văn hóa gắn với hoạt 

động du lịch tại huyện đảo Cát Hải, Đề tài “VĂN HÓA BIỂN VỚI SỰ 

PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN ĐẢO CÁT HẢI, THÀNH PHỐ 

HẢI PHÒNG” đã ghi nhận, tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, 

để rút ra phương pháp quản lý, bảo tồn, phát huy nhũng giá trị văn hóa 

biển, bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan môi trường gắn với sự phát triển về du 

lịch của huyện đảo. Từ đó đưa ra định hướng, giải pháp nhằm khơi dậy 

tiềm năng, phát triển du lịch của huyện mà vẫn bảo tồn phát huy được các 

giá trị văn hóa của địa phương đến với du khách trong và ngoài nước. Hy 
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vọng rằng trong tương lai gần, huyện đảo Cát Hải sẽ trở thành đảo du lịch 

xanh có tiềm năng lớn nhất cả nước, thông qua hoạt động du lịch sẽ góp 

phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với bảo đảm an 

ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện đảo, thành phố và đất nước./. 
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XI, (Nghị quyết số 33-NQ/TW) “về xây dựng và phát triển văn hóa, 
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PHỤ LỤC 1:  ẢNH VỀ ĐẢO CÁT BÀ 

 

 
  

Hình 1.1, 1.2.  Huyện đảo Cát Hải và quần đảo Cát Bà 

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 
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Hình 1.3: Du khách đạp xe tham quan làng sinh thái - xã Việt Hải   

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Du thuyền trên đảo Cát Bà 

(Nguồn: Tác giả Đào Văn Vinh chụp tháng 6/2018) 
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Hình 1.5. Vườn Quốc gia Cát Bà  

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.6: Rừng Kim giao trong vườn Quốc gia Cát Bà  

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 
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Hình 1.7: Làng chài Cái Bèo nuôi hải sản lồng bè  

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 

 

 
Hình 8: Ngư dân đảo Cát Bà đánh cá trên biển 

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 
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Hình 1.9. Di tích lịch sử cách mạng - Hang Quân Y  

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình 1.10. Di tích lịch sử cách mạng - Pháo đài thần công  

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-6-2018) 
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Hình 1.11: Phóng viên phỏng vấn du khách tham quan đảo Cát Bà 

(Nguồn: Tác giả Đào Văn Vinh chụp tháng 8/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.12: Du khách mua hải sản của đảo Cát Bà 

(Nguồn: Tác giả Đào Văn Vinh chụp tháng 8/2018) 
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Hình 1.13: Sản vật của đảo Cát Bà  

(Nguồn: Tác giả Đào Văn Vinh chụp tháng 8/2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.14: Bãi tắm ở đảo khỉ tại đảo Cát Bà 

(Nguồn: Tác giả Đào Văn Vinh chụp tháng 8/2018) 
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Hình 1.15: Bãi tắm Cát Cò tại đảo Cát Bà 

(Nguồn: Tác giả Đào Văn Vinh chụp tháng 8/2018) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.16: Lễ hội thường niên khai mạc du lịch Cát Bà 

(Nguồn: Internet, truy cập ngày 15-8-2018) 
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PHỤ LỤC 2 

 KẾT QUẢ KHẢO SÁT THAM QUAN DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN 

TẠI HUYỆN ĐẢO CÁT HẢI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Phần A: Chuyến tham quan của Quý khách tại huyện đảo 

Cát Hải 

Câu hỏi 
Số phiếu trả lời 

Số lượng % 

Quý khách có thường xuyên tới huyện đảo Cát Hải không ? 

Hàng tuần 6 2 

Hai tuần một lần 14 4,7 

Hàng tháng 9 3 

Vài tháng một lần 15 5 

Hàng năm 136 45,3 

Hai, ba năm một lần 71 23,7 

Lần đầu tiên tôi tới  49 16,3 

Khác 0 0 

Quý khách biết thông tin về huyện đảo Cát Hải bằng hình thức nào 

? 

Tôi sống gần đây 9 3 

Thông qua gia đình và bạn bè 9 3 

Tờ rơi, tập gấp du lịch 6 2 

Trung tâm du lịch, lữ hành 71 23,7 

Sách hướng dẫn du lịch 59 19,7 

Nhân viên khách sạn giới thiệu 24 8 

Một điểm đến trong chuyến du lịch  133 44,3 

Báo và tạp chí 35 11,7 

Tivi 30 10 

Đài phát thanh 30 10 

Tôi ngẫu nhiên tới thăm 18 6 

Website 18 6 

Khác 0 0 

Quý khách đến huyện đảo Cát Hải với ai ? 

Tôi đi một mình 6 2 

Tôi đi với gia đình  107 35,7 
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Tôi đi với bạn bè  71 23,7 

Tôi đi với đồng nghiệp  74 24,7 

Tôi đi theo tour du lịch 42 13,9 

Khác 0 0 

Quý khách đến huyện đảo Cát Hải bằng phương tiện giao thông 

nào?   

Xe máy 35 11,7 

Xe ô tô riêng 65 21,7 

Xe buýt 18 6 

Xe khách du lịch 59 19,6 

Taxi 24 8 

Tàu biển 99 33 

Lý do Quý khách tham quan huyện đảo Cát Hải ? 

Tôi tham gia lễ hội 35 11,6 

Tôi đi vãn cảnh  23 7,6 

Tôi muốn trải nghiệm văn hóa  26 8,7 

Nghỉ ngơi, thư giãn 75 25 

Tôi thăm họ hàng và bạn bè 14 4,7 

Vì mục đích kinh tế, thương mại 35 11,7 

Tôi muốn tham gia hoạt động cộng 

đồng 53 17,7 

Tôi tới để học tập, nghiên cứu 17 9 

Khách sạn của tôi ở gần đây 6 4 

Khác 0 0 

Phần B: Trải nghiệm của Quý khách tại huyện đảo Cát Hải 

Quý khách đã sử dụng  sản phẩm du lịch văn hóa biển nào sau đây không ? 

Tắm biển, nghỉ dưỡng  192 64 

Tham gia thể thao bãi biển 44 14,7 

Tham quan vịnh, nuôi cá lồng bè 53 17,7 

Tham gia thể thao dưới nước 24 8 

Lặn biển 12 4 

Tham quan các di chỉ khảo cổ học 30 10 

Tham quan các di tích lịch sử, văn hóa 44 14,7 

Tham gia lễ hội ngư nghiệp 44 14,7 

Tìm hiểu, trải nghiệm sinh hoạt đời 44 14,7 
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thường của ngư dân 

Tìm hiểu hoạt động văn hóa của ngư 

dân 44 14,7 

Tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động 

ngư nghiệp 24 8 

Thưởng thức ẩm thực địa phương 74 24,7 

Xin vui lòng đánh giá cảm nhận của Quý khách 

 với các sản phẩm du lịch văn hóa biển của huyện đảo Cát Hải ? 

Rất thú vị, ấn tượng 74 24,7 

Rất độc đáo 83 27,7 

Dễ tiếp cận 94 31,3 

Không đắt đỏ 47 15,7 

Rất đa dạng 106 35,3 

Mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn 192 64 

Cung cấp thêm hiểu biết cho tôi 133 44,3 

Đáp ứng yêu cầu của tôi 145 48,3 

Câu hỏi 

Đồng ý Không đồng ý 

Số 

lượng 
% 

Số 

 lượng  
% 

Xin vui lòng cho biết nhận xét của Quý khách  

về vai trò của cộng đồng dân cư huyện đảo Cát Hải đối với du lịch 

văn hóa biển ? 

Người trực tiếp tạo ra di sản văn hóa 

biển 
250 83,3 50 16,7 

Chủ sở hữu của các di sản văn hóa biển 183 61 117 39 

Người quản lý hoạt động khai thác di 

sản văn hóa biển phục vụ du lịch 
133 44,3 167 55,7 

Người trực tiếp diễn giải di sản với 

khách du lịch 
94 31,3 206 68,7 

Người lưu giữ giá trị di sản văn hóa 

biển 
248 82,7 52 17,3 

Người trực tiếp thụ hưởng lợi ích kinh 

tế từ hoạt động khai thác di sản văn hóa 

biển phục vụ du lịch 

142 47,3 158 52,7 
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Xin vui lòng chỉ ra ý muốn giới thiệu huyện đảo Cát Hải cho người 

khác của Quý khách ? 

Đáng đến tham quan 159 53 141 47 

Nơi này rất đáng chú ý 192 64 108 36 

Rất đáng tiền 100 33,3 200 66,7 

Đến đây rất vui 263 87,7 37 12,3 

Xứng đáng với thời gian dành ra 280 93,3 20 6,7 

Xin vui lòng đánh giá các phương tiện giao thông phục vụ du lịch tại 

huyện đảo Cát Hải ? 

Hiện đại, tiện nghi 133 44,3 167 55,7 

An toàn, thoải mái khi sử dụng 94 31,3 206 68,7 

Giá vé hợp lý 186 62 114 38 

Đưa đón đúng giờ, chu đáo 133 44,3 167 55,7 

Không vượt quá số người quy định 68 22,7 232 77,3 

Có đầy đủ các phương tiện cứu hộ, cứu 

nạn 
254 84,7 

46 15,3 

Xin vui lòng đánh giá cơ sở lưu trú  tại huyện đảo Cát Hải ? 

Hiện đại, đầy đủ tiện nghi 192 64 108 36 

Sạch sẽ, thoáng mát 159 53 141 47 

Cung cấp đủ điện, nước phục vụ sinh 

hoạt 
100 33,3 

200 66,7 

Nhân viên đón tiếp tốt, nhiệt tình 165 55 135 45 

Giao tiếp ngoại ngữ tốt 103 34,3 197 65,7 

Luôn hỗ trợ khách khi cần 198 66 102 34 

Có các dịch vụ bổ sung  68 22,7 232 77,3 

Xin vui lòng đánh giá ẩm thực tại huyện đảo Cát Hải ? 

Hấp dẫn, bắt mắt, mùi vị đặc trưng 251 83,7 49 16,3 

Ngon miệng 280 93,3 20 6,7 

Cân bằng dinh dưỡng tốt 133 44,3 167 55,7 

Cách chế biến đặc trưng, khác lạ 195 65 105 35 

Giá thành rẻ 100 33,3 200 66,7 

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 89 29,7 211 70,3 

Không gây dị ứng 245 81,6 55 18,4 

Xin vui lòng đánh giá nhân viên phục vụ du lịch tại huyện đảo Cát Hải ?  

Nhân viên luôn ưu tiên khách  263 87,6 37 12,4 
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Nhân viên giao tiếp với tôi rất tốt 218 72,6 82 27,4 

Nhân viên rất nhiệt tình với khách 

tham quan 
165 55 

135 45 

Câu hỏi 
Số phiếu trả lời 

Số lượng % 

Nhìn chung, Quý khách cảm thấy an toàn hay không an toàn 

 khi tham quan du lịch tại huyện đảo Cát Hải ? 

An toàn  192 64 

Không an toàn  108 36 

Câu hỏi 

Cực kỳ  

quan trọng 

Không 

 quan trọng 

Số 

lượng  
% 

Số  

lượng  
% 

Xin vui lòng đánh giá mức độ quan trọng của những yếu tố  

giúp cho các sản phẩm du lịch văn hóa biển huyện đảo Cát Hải  

trở nên tốt hơn ? 

Dễ tiếp cận 189 63 111 37 

Mang lại cảm giác thoải mái 251 83,6 49 16,4 

Giữ được nét riêng biệt và toàn vẹn 236 78,6 64 21,4 

Các dịch vụ phụ trợ tốt 221 73,6 79 26,4 

Có hướng dẫn rõ ràng, chi tiết 133 44,3 167 55,7 

Câu hỏi 
Số phiếu trả lời 

Số lượng % 

Quý khách muốn nhìn thấy điều gì thay đổi trong chuyến thăm du 

lịch biển 

 tại huyện đảo Cát Hải tiếp theo? 

Có nhiều bảng chỉ dẫn hơn 166 55,3 

Môi trường cảnh quan sạch sẽ hơn 124 41,3 

Có đồ lưu niệm đặc trưng 95 31,6 

Có thêm nhiều ấn phẩm sách báo 65 21,6 

Nhân viên phục vụ nhiệt tình hơn 133 44,3 

Nhân viên sử dụng ngoại ngữ tốt hơn  192 64 

Có thuyết minh viên tại điểm  136 45,3 
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Phần C: Xin vui lòng cung cấp một vài thông tin cơ bản về 

Quý khách 

Câu hỏi 
Số phiếu trả lời 

Số lượng % 

Quốc tịch 

Việt Nam 280 93,3 

Nước ngoài 20 6,7 

Giới tính 

Nam 133 44,3 

Nữ 167 55,7 

Tuổi của quý khách 

Từ 20 đến 35 tuổi 79 26,3 

Từ 35 đến 50 tuổi 112 37,3 

Từ 50 đến 65 tuổi 74 24,7 

Trên 65 tuổi 35 11,7 

Trình độ học vấn (cao nhất) 

Phổ thông 56 18,7 

Trung cấp  48 16 

Cao đẳng/Đại học 185 61,7 

Sau đại học  11 3,6 

Nghề nghiệp     

Học sinh/Sinh viên 74 24,7 

Chuyên môn cao (Bác sĩ, Luật sư...) 30 10 

Công chức, viên chức  108 36 

Nghề thủ công 12 4 

Làm việc tự do 22 7,3 

Đang chờ việc 9 3 

Nội trợ 30 10 

Đã nghỉ hưu 15 5 

Khác 0 0 
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PHIẾU KHẢO SÁT 

THAM QUAN DU LỊCH VĂN HÓA BIỂN TẠI HUYỆN ĐẢO CÁT 

HẢI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 
 

 Kính chào Quý khách! 

Chào mừng Quý khách đã tới tham quan tại huyện đảo Cát Hải. 

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp Quý khách tại đây và kính chúc Quý 

khách có một chuyến tham quan vui vẻ. Xin Quý khách bớt chút thời gian 

để điền vào phiếu khảo sát này.  

Những thông tin Quý khách cung cấp rất quan trọng trong việc khảo sát, 

đánh giá chất lượng của loại hình du lịch văn hóa biển tại huyện đảo Cát Hải. 

Những thông tin Quý khách cung cấp chỉ phục vụ cho mục đích 

nghiên cứu luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại trường Đại 

học Văn hóa Hà Nội và sẽ được bảo mật. 

Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách! Kính chúc Quý khách sức khỏe, 

may mắn và thành công! 

Phần A: Chuyến tham quan của Quý khách tại huyện đảo Cát Hải 

1. Quý khách có thường xuyên tới huyện đảo Cát Hải không? 

 Hàng tuần  Hàng năm 

 Hai tuần một lần  Hai, ba năm một lần 

 Hàng tháng  Lần đầu tiên tôi tới  

Vài tháng một lần  Khác:____________ 

2. Quý khách biết thông tin về huyện đảo Cát Hải bằng hình thức nào? 

(Có thể lựa chọn 3-5 hình thức) 

Tôi sống gần đây Báo và tạp chí 

Thông qua gia đình và bạn bè  Tivi 

Tờ rơi, tập gấp du lịch Đài phát thanh 

 Trung tâm du lịch, lữ hành Tôi ngẫu nhiên tới thăm 

Sách hướng dẫn du lịch Website:______________ 

 Nhân viên khách sạn giới thiệu Khác: _______________ 

Một điểm đến trong chuyến du lịch trọn gói  

3. Quý khách đến huyện đảo Cát Hải với ai? 

Tôi đi một mình  Tôi đi với đồng nghiệp 

Tôi đi với gia đình   Tôi đi theo tour du lịch 

 Tôi đi với bạn bè   Khác: ________________ 
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4. Quý khách đến huyện Cát Hải bằng phương tiện giao thông nào? 

 Xe máy  Xe buýt 

Xe ô tô riêng  Xe khách du lịch 

Taxi  Tàu biển 

 

5. Lý do Quý khách tham quan huyện Cát Hải? (Có thể lựa chọn nhiều 

lý do) 

Tôi tham gia lễ hội  Nghỉ ngơi, thư giãn 

 Tôi đi vãn cảnh  Tôi thăm họ hàng và bạn bè 

Tôi muốn trải nghiệm văn hóa  Vì mục đích kinh tế, thương 

mại 

Tôi muốn tham gia hoạt động cộng 

đồng 

 Khách sạn của tôi ở gần đây 

 Tôi tới để học tập, nghiên cứu  Khác:________________ 

Phần B: Trải nghiệm của Quý khách tại huyện Cát Hải 

6. Quý khách đã sử dụng sản phẩm du lịch văn hóa biển nào sau đây 

không? 

(Có thể lựa chọn nhiều sản phẩm) 

 

Sử 

dụng 

Không sử 

dụng 

Tắm biển, nghỉ dưỡng    

Tham gia thể thao bãi biển   

Tham quan vịnh, nuôi cá lồng bè   

Tham gia thể thao dưới nước   

Lặn biển   

Tham quan các di chỉ khảo cổ học   

Tham quan các di tích lịch sử, văn hóa   

Tham gia lễ hội ngư nghiệp   

Tìm hiểu, trải nghiệm sinh hoạt đời thường của 

ngư dân 

  

Tìm hiểu hoạt động văn hóa của ngư dân   

Tìm hiểu, trải nghiệm các hoạt động ngư nghiệp   

Thưởng thức ẩm thực địa phương   
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7. Xin vui lòng đánh giá cảm nhận của Quý khách với các sản phẩm du 

lịch văn hóa biển của huyện Cát Hải (Có thể lựa chọn nhiều đánh giá) 

 

Đồng ý Không đồng ý 

Rất thú vị, ấn tượng   

Rất độc đáo   

Dễ tiếp cận   

Không đắt đỏ   

Rất đa dạng   

Mang lại cảm giác thoải mái, thư giãn   

Cung cấp thêm hiểu biết cho tôi   

Đáp ứng yêu cầu của tôi   

 

8. Xin vui lòng cho biết nhận xét của Quý khách về vai trò của cộng 

đồng dân cư huyện Cát Hải đối với du lịch văn hóa biển (Có thể lựa 

chọn nhiều nhận xét) 

 

 

Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Người trực tiếp tạo ra di sản văn hóa biển   

Chủ sở hữu của các di sản văn hóa biển   

Người quản lý hoạt động khai thác di sản văn hóa biển 

phục vụ du lịch 

  

Người trực tiếp diễn giải di sản với khách du lịch   

Người lưu giữ giá trị di sản văn hóa biển   

Người trực tiếp thụ hưởng lợi ích kinh tế từ hoạt động 

khai thác di sản văn hóa biển phục vụ du lịch 

  

 

9. Xin vui lòng chỉ ra ý muốn giới thiệu huyện Cát Hải cho người khác 

của Quý khách (Có thể lựa chọn nhiều phương án) 

 Đồng ý Không đồng ý 

Đáng đến tham quan   

Nơi này rất đáng chú ý   

Rất đáng tiền   

Đến đây rất vui   

Xứng đáng với thời gian dành ra   
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10. Xin vui lòng đánh giá các phương tiện giao thông phục vụ du lịch 

tại huyện Cát Hải? (Có thể lựa chọn nhiều đánh giá) 

 Đồng ý Không đồng ý 

Hiện đại, tiện nghi   

An toàn, thoải mái khi sử dụng   

Giá vé hợp lý   

Đưa đón đúng giờ, chu đáo   

Không vượt quá số người quy định   

Có đầy đủ các phương tiện cứu hộ, cứu nạn   

 

11. Xin vui lòng đánh giá cơ sở lưu trú  tại huyện Cát Hải? (Có thể lựa 

chọn nhiều đánh giá) 

 Đồng ý Không đồng ý 

Hiện đại, đầy đủ tiện nghi   

Sạch sẽ, thoáng mát   

Cung cấp đủ điện, nước phục vụ sinh hoạt   

Nhân viên đón tiếp tốt, nhiệt tình   

Giao tiếp ngoại ngữ tốt   

Luôn hỗ trợ khách khi cần   

Có các dịch vụ bổ sung    

 

12. Xin vui lòng đánh giá ẩm thực tại huyện Cát Hải? Bao gồm ẩm thực 

phục vụ tại nhà hàng và từ người dân địa phương. 

 Đồng ý Không đồng ý 

Hấp dẫn, bắt mắt, mùi vị đặc trưng   

Ngon miệng   

Cân bằng dinh dưỡng tốt   

Cách chế biến đặc trưng, khác lạ   

Giá thành rẻ   

Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm   

Không gây dị ứng   

13. Xin vui lòng đánh giá nhân viên phục vụ du lịch tại huyện Cát Hải? 

Bao gồm hướng dẫn viên, phục vụ tại khách sạn, nhà hàng, trên phương 

tiện công cộng phục vụ du lịch 
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 Đồng ý Không đồng ý 

Nhân viên luôn ưu tiên khách    

Nhân viên giao tiếp với tôi rất tốt   

Nhân viên rất nhiệt tình với khách tham quan   

 

14. Nhìn chung, Quý khách cảm thấy an toàn hay không an toàn khi 

tham quan du lịch tại huyện Cát Hải?  

An toàn →Tạisao? .................................................................................... 

Không an toàn→Tại sao? ......................................................................... 

 

15. Xin vui lòng đánh giá mức độ quan trọng của những yếu tố giúp 

cho các sản phẩm du lịch văn hóa biển huyện Cát Hải trở nên tốt hơn 

 

 Không quan trọng Cực kỳ quan trọng 

Giảm giá thành   

Dễ tiếp cận   

Mang lại cảm giác thoải mái   

Giữ được nét riêng biệt và toàn vẹn   

Các dịch vụ phụ trợ tốt   

Có hướng dẫn rõ ràng, chi tiết                            

 

16. Quý khách muốn nhìn thấy điều gì thay đổi trong chuyến thăm du 

lịch biển tại huyện Cát Hải tiếp theo? (Có thể lựa chọn nhiều ý muốn) 

 Có nhiều bảng chỉ dẫn hơn 

Môi trường cảnh quan sạch sẽ 

hơn 

 Có đồ lưu niệm đặc trưng 

 Nhân viên phục vụ nhiệt tình hơn 

 Nhân viên sử dụng ngoại ngữ tốt 

hơn  

 Có thuyết minh viên tại điểm  

 Có thêm nhiều ấn phẩm sách 

báo 

 Khác: .......................................... 

 

Phần C: Xin vui lòng cung cấp một vài thông tin cơ bản về Quý khách: 

17. Quốc tịch: .................................................................. 

18. Giới tính:  Nam   Nữ 

19. Tuổi của quý khách? ............................. 
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20. Trình độ học vấn (cao nhất):  

 Phổ thông   Trung cấp   

 Cao đẳng/Đại học   Sau đại học (.............................) 

 

21. Nghề nghiệp? 

Học sinh/Sinh viên 

Chuyên môn cao (Bác sĩ, Luật 

sư...) 

 Công chức, viên chức  

 Đang chờ việc 

 Nội trợ 

 Đã nghỉ hưu 

 Nghề thủ công  Khác: .......................................... 

 Làm việc tự do  

 

Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã dành thời gian để trả lời! 

 

 


