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Tóm tắt: 

 Du lịch sự kiện được khẳng định là một trong những loại hình du lịch đặc trưng trong chiến lược 
phát triển du lịch Đà Nẵng. Những năm qua, tại Đà Nẵng mảng sự kiện mới đã đạt được những 
thành công rất đáng khích lệ. Tuy nhiên, mảng lễ hội truyền thống còn gặp nhiều khó khăn. 
Trong khi, Đà Nẵng đang sở hữu những lễ hội rất giá trị. Tiêu biểu trong số đó là lễ hội Mục 
đồng tại làng Phong Lệ cũ. Nghiên cứu này nhằm khảo sát và đánh giá giá trị lễ hội Mục đồng và 
đề xuất một số giải pháp có tính định hướng góp phần bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội 
truyền thống trên địa bàn. Để đạt được mục tiêu, chúng tôi kết hợp nghiên cứu tài liệu thứ cấp 
(1) và tài liệu sơ cấp (2). Đối với (2), được thực hiện bằng quan sát và phỏng vấn trực tiếp người 
dân địa phương( những bậc cao niên, đại diện lãnh đạo địa phương, giáo viên, học sinh…) 

         Từ khóa: Lễ hội; Lễ hội truyền thống; Lễ hội Mục đồng; Du lịch sự kiện; Du lịch lễ hội. 

Abstract: 

 Even tourism has been affirmed as one of the typical forms of tourism in the strategic 
development of tourism in Da Nang. Over the past few years, a new array of events has obtained 
very encouraging and significant achievements, However, the sphere of traditional festivals are 
still faced with many difficulties while Da Nang posesses many festivals of great value. Among 
these, the festival in the old Phong Le village is a typical one. This research is aimed at 
examining and evaluating the value of the Shepherd Festival and propose several orientational 
solutions in order to contribute to the preservation and promotion of the values of traditional 
festivals in the city area. To achieve the goal, we have studied secondary documents(1) 
combined with primary documents(2). For(2), this has been done via observation and direct 
interviews with local people (the elderly, the representatives of the local authorities, teachers, 
students,…) 
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