
 
BÁO CÁO 

Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học  
dân gian của các dân tộc thiểu số 

 
 

Thực hiện công văn số 2155/BVHTTDL-VHDT ngày 21/6/2022 của Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo công tác bảo tồn, phát huy giá trị 

văn học dân gian của các dân tộc thiểu số, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh 
Cao Bằng báo cáo kết quả triển khai thực hiện như sau: 

I. Khái quát chung 

a) Thông tin chung về các dân tộc thiểu số cư trú trên địa bàn 

Cao Bằng là tỉnh miền núi, biên giới thuộc vùng Đông Bắc của Tổ quốc, 
phía Bắc và Đông Bắc giáp Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc), 
phía Tây và Tây Nam giáp hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, phía Nam giáp 

tỉnh Bắc Kạn và Lạng Sơn, có diện tích tự nhiên 6.724,72 Km2, đường biên giới 
dài 333,125km; dân số toàn tỉnh có 530.341 người (theo số liệu Tổng điều tra Dân 

số năm 2019), dân tộc thiểu số chiếm 95%, trong đó dân tộc Tày chiếm 40,83%, 
Nùng 29,81%, Mông 11,65%, Dao 10,36%, Sán Chỉ 1,49%, Lô Lô 0,54%, dân 

tộc khác 0,2%. Mỗi dân tộc có lịch sử phát triển riêng, có ngôn ngữ riêng, có 
những hoạt động kinh tế, văn hóa đặc thù, những phong tục tập quán riêng biệt 

tạo nên bức tranh văn hóa dân tộc đa dạng và phong phú. 

b) Điều kiện kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

Địa bàn cư trú của đồng bào các dân tộc là những làng, bản tương đối 
nhỏ, dựa vào các chân núi, phía trước nhìn ra thung lũng hoặc cánh đồng, sống 

xen kẽ với nhau trong các thung lũng hoặc các sườn đồi, núi. Dân tộc Tày, Nùng 
chủ yếu sinh sống ở những thị trấn, thành phố và các thung lũng ven sườn núi, 

những nơi có địa hình thuận lợi cho giao lưu, trao đổi hàng hóa và phát triển 
kinh tế - xã hội, ngược lại các dân tộc Mông, Dao, Sán Chỉ, Lô Lô chủ yếu cư 
trú ở những vùng sâu, vùng xa, vùng cao núi đá có địa hình chia cắt phức tạp, 

khí hậu khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn.  

Đời sống của đồng bào các dân tộc trong tỉnh chủ yếu dựa kinh tế nông 

nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi). Dân tộc Tày, Nùng là cư dân nông nghiệp có 
truyền thống trồng lúa. Các dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ đời sống của bà 

con trước đây chỉ biết canh tác nương rẫy, hiện nay đã khai thác đất thành ruộng 
bậc thang để trồng lúa nước. 
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c) Tình hình công tác bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số  

Là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cùng sinh sống nên Cao 

Bằng được thụ hưởng nhiều chính sách dân tộc nhằm phát triển toàn diện các 
lĩnh vực về đời sống kinh tế - xã hội cho nhân dân, trong đó công tác bảo tồn, 

phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số luôn được các cấp ủy Đảng, 
chính quyền địa phương quan tâm, chú trọng.  

Trong những năm qua, công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 
truyền thống như tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục 

tập quán của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh thường xuyên được quan tâm 
đẩy mạnh thông qua các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch.. và nhiều hình 

thức hoạt động khác như: Tổ chức Liên hoan hát Then đàn tính; Hội thi hát dân 
ca, trình diễn trang phục dân tộc; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông, Lô Lô... 

nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống các dân tộc, 
góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tại địa phương.  

d) Tác phẩm văn học dân gian tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (Có 

biểu mẫu kèm theo). 

II. Thực trạng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian của 

các dân tộc thiểu số  

a) Kết quả đạt được 

- Công tác xây dựng triển khai các kế hoạch, dự án, đề án về bảo tồn 
văn hóa truyền thống các dân tộc nói chung: Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/06/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 
hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu 
phát triển bền vững đất nước”, UBND tỉnh Cao Bằng đã ban hành các chương 

trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhằm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa 
truyền thống của các dân tộc thiểu số phù hợp với tình hình thực tế, nâng cao 
mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh như: 

Kế hoạch số 356/KH-UBND ngày 19/02/2020 về Kiểm kê di sản văn hóa phi 
vật thể tỉnh Cao Bằng năm 2020; Công văn số 278/UBND-VX ngày 13/2/2020 

về việc tham gia, tổ chức các cuộc thi, liên hoan của Bộ VHTTDL và tỉnh Cao 
Bằng năm 2020; Kế hoạch số 2712/KH-UBND ngày 04/11/2020 về việc triển 

khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc 
thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai 

đoạn 2020- 2030”; Kế hoạch số 652/KH-UBND ngày 22/3/2022 triển khai thực 
hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt 

Nam trong giai đoạn hiện nay” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, năm 2022; Kế hoạch 
số 1216/KH-UBND ngày 19/5/2022 triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát 

huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du 
lịch giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng… 
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- Hoạt động kiểm kê, sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian: Thường 

xuyên quan tâm, triển khai đến công tác nghiên cứu, sưu tầm văn học dân gian 

tại địa phương. Từ năm 2017 - 2020 UBND tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành công 
tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc trên địa bàn tỉnh, trong đó có 

nội dung kiểm kê nhận diện, xác định giá trị, phân loại, lập danh mục loại hình 
di sản Ngữ văn dân gian. Kết quả: Hiện nay trên địa bàn tỉnh còn tồn tại 150 di 

sản, đây là loại hình di sản bị mai một rất nhiều, hiện tại chỉ còn tồn tại một số ít 
truyền thuyết, các bài hát ru, đồng dao, các bài ca sử dụng trong nghi lễ cúng tế 

của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Lô Lô. Riêng dân tộc Sán Chỉ, hầu như 
không còn lưu giữ được loại hình này. Ngoài ra, tỉnh còn quan tâm hỗ trợ kinh 

phí để thu thập nguồn tư liệu nghiên cứu, sưu tầm và hỗ trợ kinh phí sáng tạo. 
Xuất bản các công trình nghiên cứu, sưu tầm văn hóa, văn học dân gian. Các tác 

phẩm nghiên cứu văn học dân gian thường xuyên được đăng tải hàng tháng trên 
tạp chí Non nước Cao Bằng.  

- Phát huy giá trị văn học dân gian thông qua các hoạt động văn hóa 

nghệ thuật (giao lưu, liên hoan, ngày hội, lễ hội truyền thống...): Tuyên 

truyền, giáo dục quảng bá văn hóa của đồng bào: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

tổ chức các hoạt động VHTTDL phục vụ đồng bào các dân tộc vùng đặc biệt 
khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới1 tạo không khí vui tươi trong Ngày hội, 

đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc kỷ niệm ngày Di sản Việt Nam (23/11), Ngày 
Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và các ngày lễ kỷ niệm của đất nước của 

địa phương chào mừng kỷ niệm. 

Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch khu vực và 

toàn quốc tiêu biểu như: Tham gia Ngày hội Văn hóa2, liên hoan nghệ thuật 
quần chúng3, thành lập đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia Liên hoan hát 

Then, đàn Tính dân tộc Tày, Nùng, Thái lần thứ VI, tại tỉnh Hà Giang năm 
20184, liên hoan nghệ thuật Hát Then, Đàn Tính các dân tộc Tày, Nùng, Thái 

                                        
1Biểu diễn biểu diễn nghệ thuật chuyện nghiệp 90 buổi/năm; thông tin tuyên truyền lưu động 

120 buổi/năm; Chiếu phim vùng cao 1.344 buổi/năm;số sách, báo phục vụ 200.000 lượt/năm;Triển 
lãm tuyên truyền 20 cuộc/năm. Bản tin VHTTDL xuất bản 4 kỳ/năm, mỗi kỳ 500 bản;Xuất bản 04 bản 
tin và hơn 20.000 ấn phẩn (tờ rời, sách ảnh (Atlat ảnh) các chương trình tour tuyến du lịch quảng bá du 
lịch Cao Bằng và Công viên Địa chất Cao Bằng; Hằng năm Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 
thành phố trung bình thực hiện trên 500 cuộc tuyên truyền,treo trên 1.200 băng rôn,tổ chức trên 63 
chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 

2Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX tại tỉnh Bắc 
Kạnnăm 2015; Tham gia Ngày hội Văn hoá dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, tại tỉnh Hà Giang năm 
2016;Ngày Hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất tại tỉnh Tuyên Quang năm 2017.  

3Trình diễn nét đẹp trong trang phục phụ nữ dân tộc Dao; Trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ 
hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc Dao. Trưng bày, triển lãm "sắc màu văn hóa dân 
tộc Dao": Trưng bày sản phẩm văn hóa truyền thống, hình ảnh nghệ nhân tiêu biểu hiện vật, nhạc cụ, 
trang phục, công cụ lao động sản xuất của dân tộc, các bài thuốc dân gian, các mặt hàng nông sản đặc 
trưng của đồng bào dân tộc Dao tiền, Dao đỏ; Trưng bày 05 ảnh đặc sắc, tiêu biểu về dân tộc Dao; 
Trưng bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc Dao; 

4Đoàn tham gia 35 nghệ nhân, diễn viên, với chương trình 07 tiết mục (01 tiết mục tham gia 
chương trình khai mạc, 06 tiết mục dự thi), với nhiều loại hình nghệ thuật hát Then, đàn Tính. 
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toàn quốc lần thứ V, tại tỉnh Tuyên Quang năm 20155. Tham dự Hội nghị già 
làng, trưởng bản, người uy tín, nghệ nhân tiêu biểu vùng dân tộc thiểu số, xã đặc 

biệt khó khăn, biên giới do Bộ VHTTDL tổ chức tại Làng văn hóa, du lịch các 
dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội); tỉnh Cao Bằng cử 03 đại biểu 

đại diện 03 dân tộc Mông, Dao, Nùng năm 2019. 

Các hoạt động triển khai ở địa phương, cơ sở: Tổ chức Hội thi hát dân ca, 

trình diễn trang phục dân tộc và thi đấu thể thao cụm các huyện miền Tây, miền 
Đông (tổ chức 2 năm 1 lần); phối hợp với Liên đoàn Lao động tổ chức hội diễn 

nghệ thuật công nhân viên chức lao động tỉnh Cao Bằng (2016); tổ chức Ngày 
hội văn hóa dân tộc Mông tại các huyện6; tổ chức Liên hoan Hát Then, Đàn Tính 

tỉnh Cao Bằng lần thứ I năm 2017 gắn với Lễ hội Du lịch thác Bản Giốc, lần thứ 
II năm 2019 nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát triển loại hình nghệ thuật dân gian đặc 

sắc của các dân tộc Tày - Nùng tỉnh Cao Bằng, là dịp để quảng bá và giới thiệu 
về hình ảnh, đất nước, con người, nét văn hóa, du lịch, các di sản văn hóa, đặc 
biệt là di sản loại hình nghệ thuật dân gian Hát Then, Đàn Tính của địa phương;  

b) Khó khăn, hạn chế 

- Công tác nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê về văn học dân gian còn nhiều 

hạn chế, việc thu thập thông tin chưa được chi tiết, đầy đủ. 

- Những người am hiểu về giá trị văn học dân gian của các dân tộc thiểu số 

không còn nhiều.  

- Kinh phí địa phương còn hạn hẹp chưa đáp ứng được nhu cầu trong việc 

tìm hiểu, nghiên cứu về văn học dân gian.  

- Nhiều loại hình văn học dân gian hiện nay đang bị mai một hoặc biến 

dạng, cần phải bảo tồn.  

III. Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm bảo tồn, phát huy giá trị 

văn học dân gian của các dân tộc thiếu số 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đến mọi tầng lớp nhân dân, 
đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc quan tâm, bảo vệ giá trị di sản văn hóa nói 

chung, văn học dân gian nói riêng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo tồn, 
phát huy giá trị văn học dân gian trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng 

xã hội... 

                                        
5Tham gia với 04 tiết mục văn nghệ, 01 trích đoạn nghi lễ “Lễ Tu Su” dân tộc Mông Hoa và 

trình diễn trang phục dân tộc Mông; Trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của dân tộc Mông; Giới 
thiệu các món ẩm thực, cách bảo quản, chế biến, thưởng thức văn hóa ẩm thực của dân tộc Mông 
(Mèn mén, chúa phạ, nhú dự, tạu chua, thịt lợn nướng, rượu ngô...) và các sản vật (Miến giong, mục 
nhĩ, nấm hương…). Tham gia giao lưu các môn thể thao truyền thống: bắn nỏ, đánh tu lu và trò chơi 
dân gian truyền thống Ném Pao, đánh Yến của dân tộc Mông Cao Bằng; 

6Lần thứ nhất tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng (2018), tại các huyện Hà Quảng, Trà Lĩnh, 
Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hòa An (2019), tại huyện Hòa An (2020) nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc Mông, quảng bá, giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc, phong tục tập 
quán truyền thống của dân tộc Mông,  
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- Tiếp tục kiểm kê, lưu giữ các giá trị văn hóa truyền thống của các dân 
tộc để phục dựng, bảo tồn tại chỗ và tư liệu hóa về văn học dân gian các dân tộc 

thiểu số, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo tồn, 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống vốn có của các dân tộc. 

- Quan tâm đến các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng dân tộc 
tại địa phương, coi trọng, có cơ chế chính sách cho các nghệ nhân có tâm huyết, 

người tổ chức thực hành, trao truyền, bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn học 
dân gian.  

- Khuyến khích và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân nghiên cứu, sưu 
tầm, lưu giữ, giới thiệu văn học dân gian. 

IV. Đề xuất, kiến nghị 

- Tăng cường đầu tư kinh phí trong việc triển khai thực chương trình 

mục tiêu về phát triển văn hóa, đặc biệt là kinh phí dành cho công tác kiểm kê, 
bảo quản, nghiên cứu, sưu tầm, khôi phục, phổ biến, truyền dạy các loại hình 
di sản văn hóa trong đó có văn học dân gian.  

- Ban hành những chính sách và biện pháp có tính khả thi để lưu giữ, trao 
truyền những giá trị văn học dân gian đang có nguy cơ mai một cao. 

Trên đây là báo cáo công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn học dân gian 
của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 
- Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ VHTTDL;  
- Hội Văn học nghệ thuật tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLVHGĐ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 
 

Tô Thị Trang 
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